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 َمٗمدَم٥م اظم٠ميمػ

 فمعم رؽمقل اهلل.وايمِمالة وايمسالم  ،احلٚمد هلل

 وزمٔمد: 

 فهذه هي ادجموعة الثالثة من كتايب) الفتاوى العامة ادخترصة(.

تساؤالت إخواين وأخوايت الفقهوة واحلديثوة، دون  نأجوب فوها ع

القول الذي ترجح بخذ يف كل مسيلة آوإىام  ،تقود بمذهب بعونه

 عندي من خالل مجع األدلة يف الباب.

أسر يف احلكم عذ األحاديث فإىني  ،وفوام يتعلق بالناحوة احلديثوة

 ئمة ادتقدمني.واآلثار عذ طريقة األ

طلع عذ هذه اوطالب علم جمتهد  من كل عاملالدعاء  وأطلب

ما فوها صواًبا ، وإن وقف عذ خلل أو غلط  ىالرسالة إن رأ

  أخاه ادسلم بخئهه.رَص فرحم اهلل مسلاًم ب   ،فلوخزين به

 ؿ فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمدٙم  ايمٙمٜمؿ وؽَم  ؾ  واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم، وَص 

 أمحد زمـ حمٚمقد آل رصم٤م:  ىمتبف

 01021263228ه٣مسمػ/ 
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 ؿ حتديد ٞمقع اجلٛمكم ومبؾ احلٚمؾ؟٘مْ ضُم َم٣م : 411س

 .َمـ إطمذ زم٣مٕؽمب٣مبوهق  ج: صم٣مئز،

 همٗم٣مل رم هذا. ،ؾمٝمخٛم٣م َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي وومد ؽمٟميم٦م 

شمالشم٥م ٓ جت٣موز صالهتؿ آذاهنؿ: ايمٔمبد »: هؾ صح ضمدي٧م: 412س

أزمؼ ضمتك يرصمع، واَمرأة زم٣مسم٦م وزوصمٜم٣م فمٙمٝمٜم٣م ؽم٣مطمط، وإَم٣مم ومقم 

 ؟شوهؿ يمف ىم٣مرهقن

ٖمف اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل دم ٔم  ٘مؾ ؿمرومف ضٔمٝمٖم٥م، وومد َض ٓ يِمح همج: 

 .(إم)ىمت٣مب 

 ؟شاذىمروا حم٣مؽمـ َمقسم٣مىمؿ» :: هؾ يِمح ضمدي٧م413س

  .اج: ؽمٛمده ضٔمٝمػ، زمؾ ضٔمٝمػ صمد  

 ٥م ايمْمٝمب٥م صدوم٥م، فمـ احلل واظمٝم٦م.ٚم، هم٣ميم٘مٙم٣مهَمٔمٛمأَم٣م و

ؾ رزومل حت٦م ٔمِ وصُم  ،زم٣ميمسٝمػ ٦ُم ثٔمِ زمُ » :: َم٣م صح٥م ضمدي٧م414س

 ؟شـمؾ رحمل

رمح٥م يمٙمٔم٣مظمكم، صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ٧م ٔمِ ثب٦م، زمؾ زمُ ضٔمٝمػ ٓ يَ  ج:

 .وه٣مدًي٣م يمٙمٛم٣مس ىم٣مهم٥م
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فمعم أهؾ ايم٘مٖمر إٞمام هق زم٣ميمسٝمػ  فثٔمِ وفمعم همرض شمبقسمف، همبُ   

وزمكم صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمقن زمٝمٛمف قوايمممك اظمح٣مرزمكم، أو ايمذيـ َي 

 دفمقة ايمٛم٣مس إلم اهلل رب ايمٔم٣مظمكم.

 يمٙمقن إؽمقد يمٙمرصم٣مل وايمٛمس٣مء؟: َم٣م ضم٘مؿ صبغ ايمُمٔمر زم٣م415س

ريٚمف، وومقل ومقل زمتح :ج: اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء همٝمف فمعم شمالشم٥م أومقال

 .تفزم١مزم٣مضمتف، وشم٣ميم٧م زم٘مراه

 .َمـ َمٗم٣مل ختٙمق  ذيمؽ هم٘مٙمٜم٣م ٓ مر  ـ ضَم َمَ  ٥موأَم٣م أديم 

س ايمرصمؾ زمف فمعم ديم  زمممط أٓ يُ  ،ايمٗمقل زم٣مجلقازهق  وايمراصمح يمدي   

 أٓ سمتػمج زمف ٕصم٣مٞم٤م.ويّم٣مف دم ضمٗمٜم٣م  ،وىمذيمؽ اظمرأة .اَمرأة

 وايمٔمْم٣مي٣م؟ ٘مؿ ايمٔمدل زمكم إزمٛم٣مء دم اهلداي٣مَم٣م ضم :416س

 .ج: أطمت٣مر أٞمف واصم٤م، وإن وم٣مل اجلٚمٜمقر زم٣مؽمتحب٣مزمف

ومقل ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ديمٝمٙمفوصمقب ايمٔمدل واطمتٝم٣مري  

 ،ف زمًمءئظم٣م أراد أن يٚمٝمز أضمد أزمٛم٣مريض اهلل فمٛمف، ُمغم يمٙمٛمٔمامن زمـ زمَ 

ٓ »وم٣مل يمف:  ،ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمعم ذيمؽ دُمٜمِ وأراد أن يُ 

 .واحلدي٧م َمتٖمؼ فمٙمٝمف شرقْ أؾمٜمد فمعم صَم 
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 ،س وفمروةوْم٣موىم :وهبذا ايمٗمقل وم٣مل همريؼ َمـ ايمٔمٙمامء 

 .ونمغمهؿ ...وإؽمح٣مق وداود ،وايمثقري وأمحد ،وجم٣مهد

همال جيقز ٕضمد ايمقايمديـ أن يٚمٝمز أضمد إزمٛم٣مء أو ايمبٛم٣مت زمًمء َمـ  

 :إٓ يمسب٤م َمـ إؽمب٣مب ،ي٣م دون ؽم٣مئر إطمقسمفاهلداي٣م أو ايمٔمْم٣م

  ىمٚمرض أو همٗمر أو َمِمٙمح٥م يت٣مج إيمٝمٜم٣م.

 أٞمِمح زمٗمراءسمف (إوٓد زمكم يمٔمدلاؽمٚمف)ا ودم هذه اظمسٟميم٥م زمح٧م ٞم٣مهمع

  فمبده نم٣مٞمؿ /ىمتبف أطمل دم اهلل ،

وم٣ميم٦م: ىم٣من  ريض اهلل فمٛمٜم٣م أهن٣م فم٣مئُم٥م: َم٣م صح٥م  ضمدي٧م 417س

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ رصم٣مل َمـ إفمراب صمٖم٣مة، يٟمسمقن ايمٛمبل 

 ْش ٔمِ يَ  نْ إِ »همٝمسٟميمقٞمف: َمتك ايمس٣مفم٥م؟ هم٘م٣من يٛمٓمر إلم أصٕمرهؿ همٝمٗمقل: 

 .شم ضمتك سمٗمقم فمٙمٝم٘مؿ ؽم٣مفمت٘مؿرَ ٓ يدرىمف اهلَ  ،هذا

 ضمف دم ضم٣مل شمبقسمف؟وَم٣م َذْ  

 .٣مشم٣مزم٦م صحٝمح، أطمرصمف ايمبخ٣مري وَمسٙمؿ ونمغممهج:  احلدي٧م 

ه فمـ ايمس٣مفم٥م ؿ ظم٣م ؽمٟميمقايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙم أَم٣م َمٔمٛم٣مه، همٜمق أن

  .٣م ىمبغمة إٓ ومتقسمقا مجٝمًٔم٣م: يمـ يبٙمغ هذا ايمٕمالم ؽمٛم  وم٣مل َمتك سم٘مقن؟
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 يٚمقت ذيمؽ ايمٗمرن أو :أي ،: َمقسم٘مؿ(ؽم٣مفمت٘مؿـ)٣مظمراد زمهم

 .أويمئؽ اظمخ٣مؿمبقن

هذا ايمٕمالم يمـ  زمٟمنصعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ن اهلل أطمػم ٞمبٝمف إ :ٗم٣ملوومد ي 

 .ر همٙمٜمذا وم٣مل َم٣م وم٣ملٚم  ُئمَ 

 .هؾ ايمٔمٙمؿ دم ذح هذا احلدي٧مهذه طمالص٥م أومقال أ 

أرأيت٘مؿ يمٝمٙمت٘مؿ هذه، هم١من » وهق ٞمٓمغم ومقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

 .ش٣مئ٥م ؽمٛم٥م َمٛمٜم٣م، ٓ يبٗمك ممـ هق فمعم ـمٜمر إرض أضمدرأس َمِ فمعم 

 : َم٣م ضم٘مؿ ايمٛمزول يمٙمتِمقي٦م دم آٞمتخ٣مزم٣مت دم َمٌم يمٔم٣مم418س

 ؟(م2018)

 ،ف خيت٣مر إهمّمؾ٤م فمعم ـمٛمف أٞمف زمتِمقيتٙمَ ـ نمَ وَمَ  .ج: ٓ جي٤م أزمًدا

 .همال ضمرج فمٙمٝمف دم ٞمزويمف وسمِمقيتف

 ح.ٙمِ ِْم ـ و يُ ِس ـ ُيْ ؽمٟمل أن يقرم فمعم ايمبالد َمَ أ واهللَ 

ودم َمقؽمؿ احلِم٣مد ٞمقرده إلم  ،: ٞمزرع دم زمالدٞم٣م زمٛمجر ايمس٘مر419س

 ًٓ  ، هم٘مٝمػ سم٘مقن زىم٣مسمف؟ذىم٥م ايمس٘مر وٞمٟمطمذ شمٚمٛمف َم٣م

ق َم٣م وه ،وهق َمذه٤م أيب ضمٛمٝمٖم٥م _ج: زىم٣مسمف فمٛمد َمـ يرى زىم٣مسمف

  .ي٤م ٞمٓم٣مم ايمر  َس سم٘مقن ضَم  _وٓ أفمتٗمد ؽمقاه ديـ اهلل زمفأَ 
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َمـ ىمؾ  :أي ،سٗمل زمآيم٥م همٛمِمػ ايمٔمممزمٚمٔمٛمك أٞمؽ إن ىمٛم٦م سمَ 

   . صمٛمٝمًٜم٣م همتخرصمٜم٣م زىم٣مةكمأيمػ سمٟمطمذ مخس

 ،ممهمٖمٝمف ايمٔمُ  -زمدون ىمٙمٖم٥م :أي  -سٗمل زمامء اظمْمر أو ٞمحقهوإن ىمٛم٦م سمَ 

 زىم٣مة.  ٜم٣متخرصمهم٣مئ٥م صمٛمٝمف َمِ سمٟمطمذ َمـ ىمؾ أيمػ  :أي

 : ضم٘مؿ إيداع إَمقال دم زمٛمؽ همٝمِمؾ اإلؽمالَمل؟420س

َمٛم٣م َمـ رَ ٓمف اهلل وٓ ضَم ٖمِ ج: ؽمٚمٔم٦م ؾمٝمخٛم٣م َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي  )ضَم 

إٞمام هل  ،ؾمٟمٞمف ؾمٟمن أي زمٛمؽ  ل:٣مٗمئِؾ فمٛمف همؽُم  ،همّمٙمف( َمراًرا

 .ٝم٣مت همحس٤م، وٓ أفمٙمؿ زمٛمً٘م٣م إؽمالَمٝم ٣م دم َمٌمَمسٚم

 ضم٘مؿ ايمٙمٔم٤م دم ص٣مٓت ىمامل إصمس٣مم؟َم٣م : 421س

 ضقازمط: ثالشم٥م زم ج: صم٣مئز

 إول: أٓ سمُمٕمٙمؽ فمـ واصم٤م ىم٣ميمِمالة. 

 ايمث٣مين: أن سمتٗمقى هب٣م فمعم ؿم٣مفم٥م اهلل وفمعم إفمامل ايمٛم٣مهمٔم٥م واظمب٣مضم٣مت.

أن فمقرة ايمرصمؾ  وافمٙمؿ  .ايمث٣ميم٧م: أٓ سم٘مُمػ فمقرسمؽ أشمٛم٣مء ايمٙمٔم٤م 

ة وايمرىمب٥م ٓ سمدطمالن دم ايمٔمقرة فمٛمد وايمُّس  .سمف ورىمبتفَم٣م زمكم ُس 

 اجلٚمٜمقر.
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َمقدع ىمٟمٞمؽ سمراه، صالة  ؾ  َص »صح٥م ضمدي٧م: َم٣م : 422س

 ،٣مايمٛم٣مس سمٔمش نمٛمٝم   س مم٣م دم أيديٟمياهم١مٞمف يراك، و هم١من ىمٛم٦م ٓ سمراه

 ؟شر َمٛمفٔمتَذ وإي٣مك وَم٣م يُ 

 فمٙمٝمٜم٣م ضٔمػ، وٓ أرى أؽم٣مٞمٝمده  ج: دم ىمؾ ؿمرومف ايمتل وومٖم٦ُم 

 هب٣م. ىسمتٗمق

 ٗمبؾ ؾمٜم٣مدة اظمرأة ايمقاضمدة دم ايمرض٣مع؟: هؾ سمُ 423س

ٗمبؾ ؾمٜم٣مدة اَمرأة واضمدة سمُ فمعم أٞمف ٓ  -ٙمحٛم٣مزمٙم٥مطمالهًم٣م يم -اجلٚمٜمقرج: 

  .ال زمد َمـ ؾم٣مهديـ أو فمدة ٞمس٣مءهمدم ايمرض٣مفم٥م، 

فمعم أٞمف َمـ زم٣مب  ش؟!٦ْم ٚمَ فمَ وىمٝمػ وومد زَ » :ٙمقا ضمدي٧مومَحَ 

  .آضمتٝم٣مط

 !!زوصمكم إٓ همٔمٙم٦ممل سمُمٟم اَمرأة أن سمٖمرق زمكم  ،ح هذا ايمب٣مبتِ ويمق همُ 

 : هؾ يٗمع ؿمالق ايمٕمّمب٣من؟424س

ؼ ضمتك ٤م، همال زمد َمـ ؽمامع ايمُمخص اظُمَْمٙم  سمج: ايمٕمّم٤م فمعم َمرا

 :درصم٥م نمّمبففمـ أؽمتٖمٜمؿ َمٛمف 

درك َمٔمف وٓ يستْمٝمع ايمسٝمْمرة فمعم ٞمٖمسف يضمد ٓ  هم١من وصؾ إلم 

 .همٚمثؾ هذا ٓ يٗمع ؿمالومف ،زمح٣مل
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ك َمٔمف َم٣م يِمٛمٔمف، وهق َمتح٘مؿ دم درِ وإن ىم٣من نمّمًب٣م يُ  

 .ؿمالومف واومع وحمسقب همٚمثؾ هذا ،وَمسٝمْمر فمعم أهمٔم٣ميمف أفمِم٣مزمف

وىمؾ ومّمٝم٥م هل٣م َمالزمس٣مهت٣م  ،ؾ ؾمخص خيتٙمػ ضم٣ميمف فمـ أطمرهم٘م 

 اخل٣مص٥م هب٣م.

٤م زمف ايمٔمبد ٣مؽَم أول َم٣م ُي » : ىمٝمػ ٞمجٚمع زمكم ضمدي٧م:425س

 ؟شٗم٢م زمكم ايمٛم٣مس دم ايمدَم٣مءأول َم٣م يُ »،  وضمدي٧م: ش ...ايمِمالة

أول  دم ولاحلدي٧م إ :يٗم٣ملزمٟمن ج: دم ضم٣مل ايمثبقت هم٣مجلٚمع مم٘مـ، 

أول َم٣م  همٜمق دم ايمث٣ميندي٧م احلأَم٣م  . سمٔم٣ملمزمكم ايمٔمبد وزمكم اهلل َم٣م ُيٗم٢َم 

 .زمٔمّمٜمؿ ايمبٔمض زمكم ايمٔمب٣مد ُيٗم٢َم 

إول ٓ يِمح،  ، نمغم أنهذا دم ضم٣مل شمبقت اخلػميـ ىمام أذت 

 .ٓ ضم٣مصم٥م يمٙمجٚمع ؿـ شمَ وايمث٣مين َمتٖمؼ فمٙمٝمف، همٚمِ 

ء ايمٔمٚمرة أص٣مهب٣م ْد وومبؾ زمَ  ،: اَمرأة ذهب٦م سمٔمتٚمر َمع زوصمٜم٣م426س

 همامذا سمٖمٔمؾ؟ ،دم احلٝمض

وسمؼمك احل٨م ضمتك سمْمٜمر  ،ٙمٝمٜم٣م أن سمٖمٔمؾ ىمؾ أفمامل ايمٔمٚمرةج: فم

 همتٕمتسؾ وسمْمقف.
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ويم٘مٛمٜم٣م ضم٣مض٦م همٖمٔمٙم٦م ىمؾ  ،: اَمرأة ذهب٦م يمٙمح٨م427س

دد َمٝمٔم٣مد ؽمٖمره٣م َمع إٓ ؿمقاف اإلهم٣مض٥م، وومد ضُم  َؼ بْ ومل يَ  ،أفمامل احل٨م

 ايمرهمٗم٥م أَمٛم٥م وٓ يٚم٘مـ سمٟمصمٝمؾ ايمسٖمر، همامذا سمِمٛمع؟

ؿ اظمحؾ ٘مِ ٣م، زمٔمد أن حُتْ همٙمٜم٣م أن سمْمقف فمعم ضم٣مهل ،ج: هذه رضورة

 ايمذي يٛمزل َمٛمف ايمدم ضمتك ٓ يتٙمقث احلرم.

ٛم٥م حت٦م اجل»:َم٣م َمٔمٛمك ومقل ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 428س

 ؟شٝمقفسـمالل ايم

ج: َمٔمٛم٣مه أن ايمسٝمقف ايمتل جت٣مهدون هب٣م دم ؽمبٝمؾ اهلل  وايمتل سمٗم٣مسمٙمقن 

 ؽمب٤م دم دطمقيم٘مؿ صمٛم٥م اهلل. -هب٣م أفمداء اهلل

 ايمٖمٗمف يدور فمعم فمدة أضم٣مدي٧م وهل: ٤م أن: ومرأٞم٣م دم فمدة ىمت429س

َر وٓ رضٓ » و، شكم  زمَ  كم  واحلرامزمَ  احلالل»و ،شٕفمامل زم٣ميمٛمٝم٣متا امٞمإ»

يـ ايمٛمِمٝمح٥م» ، وشرِضارَ  ىمف َم٣م ٓ اظمرء سَمرْ  َِمـ ضُمْسـ إؽمالم» ، وشايمد 

بؽ ازهد دم ايمدٞمٝم٣م يبؽ اهلل، وازهد همٝمام دم أيدي ايمٛم٣مس ي»و ،شئمٛمٝمف

 ؟إضم٣مدي٧م صحٝمح٥م همٜمؾ هذه شيمٛم٣مسا

ا، ر ضمديثكم هم٣مٕطمغم ضٔمٝمػ صمد  طِم آج: ىمٙمٜم٣م شم٣مزمت٥م صحٝمح٥م، إٓ 

 وايمذي ومبٙمف َمرؽمؾ.
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 ضم٘مؿ ايمتِمديؼ فمٗم٤م ايمٗمراءة؟َم٣م : 430س

 )صدق اهلل ايمٔمٓمٝمؿ( :ج: ومقل ايمٗم٣مئؾ فمٗم٤م ومراءة ايمٗمرآن

د فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ آيمتزام زمف فمٗم٤م آٞمتٜم٣مء رِ مل يَ 

 .زمٔمض ايمٔمٙمامء وومد وم٣مل زمف .َمـ سمالوة ايمٗمرآن

 َمقر:أيمٔمدة  :يمٝمس َمداوَم٥موٓ ضمرج َمٛمٜم٣م أضمٝم٣مًٞم٣م  فوايمٓم٣مهر أٞم 

 ًٓ وهمٝمف وم٣مل ايمرؽمقل صعم اهلل  ،زمٔمض ايمٔمٙمامءصححف  : حلدي٧مأو

 .  شإٞمام أَمقايم٘مؿ وأوٓدىمؿ همتٛم٥م، صدق اهلل» :فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

شم٣مٞمًٝم٣م: وم٣مل زم٣مؽمتحب٣مهب٣م فمدد َمـ ايمٔمٙمامء، واؽمتخدَمٜم٣م ىمثغم َمـ أهؾ 

  ٖمسغم.ايمت

ٞمع َمـ اؽمتخداَمٜم٣م أضمٝم٣مًٞم٣م، ، همال َم٣م{ومؾ صدق اهلل}: شم٣ميمًث٣م: وم٣مل سمٔم٣ملم

 ًٓ  هذه أي٥م. َمتٟمو

همٗمد صم٣مء دم ازمـ ىمثغم  ،رازمًٔم٣م: وردت دم سمٌمهم٣مت زمٔمض ايمسٙمػ

 إٓ ٞمج٣مزي وهؾ، ىمٖمروا زمام صمزيٛم٣مهؿ ذيمؽ} فمٗم٤م ومقيمف سمٔم٣ملم: 

زمٚمثؾ  ُئَم٣موَم٤ُم ٓ  ،وم٣مل احلسـ ايمبٌمي: صدق اهلل ايمٔمٓمٝمؿ . {ايم٘مٖمقر

ٝمخ وومد وم٣مل زمجقازه٣م أضمٝم٣مًٞم٣م ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي، وايمُم .ٖمقرهمٔمٙمف إٓ ايم٘مَ 

 اخلّمغم)ضمٖمٓمٜمام اهلل(.
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ر إلم اظمسجد ومل يُ زمَ  رصماًل  :  يمق أن431س دم ايمِمػ  ؾ  َِم ٘م 

 ،طمر َمتٟمطمًرا ويم٘مٛمف صعم دم ايمِمػ إولآإول، وصم٣مء ؾمخص 

 همٟمهيام أفمٓمؿ أصمًرا؟

  .ـ صم٣مء َمب٘مًرا أىمػم وأفمٓمؿشمقاب َمَ  ج: إن

 .ازمـ فمبد ايمػم، وأومره ازمـ ايمٗمْم٣من ؾ اإلمج٣مع فمعم ذيمؽٗمَ ٞمَ وومد 

 .(145/ 1) اإلمج٣مع َمس٣مئؾ دم اإلومٛم٣مع :واٞمٓمر إن ؾمئ٦م 

 ،: هؾ جيقز يمٙمرصمؾ أن يِمقر زوصمتف زمدون َمالزمس432س

 ويُم٣مهد ايمِمقر فمٛمد ؽمٖمره يمٙمخ٣مرج؟

أو همٝمديق( دم أي  ،ٓ جيقز يمٙمزوج أن يِمقر زوصمتف )صقرةج: 

 .وضع ي٘مُمػ فمقرهت٣م

 ،ج٥م شمؿ يْمٙمٗمٜم٣م زمٔمد ؽم٣مفم٥من زمٟمي ضُم ٕٞمف َمـ اظمٚم٘مـ أن يٖمٔمؾ هذا أ 

همتٚميض شمالشم٥م أؾمٜمر همتِمغم أصمٛمبٝم٥م فمٛمف، وفمٛمده ايمِمقر 

ؿ همٜمل شمِ وإن ؾم٣مهده٣م وضمده أَ  ،ٜم٣محَّم ه٣م همَ مَم ٞمَ  نْ إِ  ،توايمٖمٝمديقه٣م

 .٘مؿئهم٣مسمٗمقا اهلل دم ٞمس٣م !!أصمٛمبٝم٥م فمٛمف

٣م دم أي ويمٙمٚمرأة ضمؼ ايمرهمض ايمٗمْمٔمل إذا أراد ايمزوج أن يِمقره 

 وضع همٝمف ىمُمػ يمٔمقرهت٣م.
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ضمٝم٧م  ،ؿ سمِمقير ايم٘مت٤م يمالٞمتٖم٣مع ايمُمخيص٘مْ ضُم َم٣م : 433س

طم٣مص٥م وأن أنمٙم٤م ؿمالب  ،ا فمعم ؿم٣ميم٤م ايمٔمٙمؿن ؽمٔمره٣م َمرسمٖمع صمد  إ

 ؟ايمٔمٙمؿ همٗمراء

ز ذيمؽ فمدد ىمبغم َمـ فمٙمامئٛم٣م اظمٔم٣مسيـج: صَم  وفمعم رأؽمٜمؿ ايمُمٝمخ  ،ق 

 ٣م.ونمغممه ...وؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي ،ايمٖمٗمٝمف ازمـ فمثٝمٚمكم

ٜم٣م، وأن يٛمتٖمع ئط ضم٣مصم٥م ايمُمخص وهمٗمره وفمدم ومدرسمف فمعم ذازممم 

 جر همٝمٜم٣م.هب٣م يمُمخِمف وٓ يت

: اَمرأة أرَمٙم٥م سمريد ايمزواج َمـ ؾمخص هق ىمػء هل٣م، 434س

ه٣م يرهمّمقن ٕن هذه فم٣مدة زمالدهؿ، همٟمراد أطمقه٣م ايمب٣ميمغ أن ؤوأزمٛم٣م

 ُمؼمط أن خيػم أوٓده٣م؟همٜمؾ يُ  ،يزوصمٜم٣م

 .ا ايمقصػداَمقا هبذ إزمٛم٣مء َم٣م ُمؼمط أن خُيػِم ج: ٓ يُ 

همٙمف أن  ،ٙمقن وآشمٚمقنِّم ٔمْ هل٣م، وإزمٛم٣مء َمُ  رِمي وفمعم هذا هم٣مٕخ وَ  

 مل خيػمهؿ. ميزوصمٜم٣م ؽمقاء أطمػمهؿ أ
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: رصمؾ يت٣مصمر دم إدوات ايم٘مٜمرزم٣مئٝم٥م، ويٟمسمٝمف 435س

ؾمخص يُمؼمي َمٛمف ايمسٙمٔم٥م وهق ئمٙمؿ أن هذا ايمُمخص يتٔم٣مَمؾ 

 زم٣ميمرزم٣م دم 

 يمف ؟همٜمؾ جيقز يمف أن يبٝمع  ،هذه إصمٜمزة

ره َمـ طمْمقرة ايمرزم٣م، شمؿ زمٔمد ذيمؽ يمف أن يبٝمع يمف إن ذ  ج: يٛمِمحف وُيَ 

 .ؾم٣مء

 إلم همامل اَمرأسم٣من يمف ىم٣مٞم٦م ـَمَ » :َم٣م صح٥م ضمدي٧م :436س 

 ؟شَم٣مئؾ ٗمفوؾِم  ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم صم٣مء إضمدامه٣م،

 فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ. ٓ يِمح ؾ،ٔمَ َمُ  ج:

 هذا َمع ٛمٜمـيم٘م ايمُمٔمر، يٕمْمل ضمج٣مزًم٣م يٙمبسـ ايمٛمسقة زمٔمض :437س

 ىمتٚمؾا ومد ايمتقصٝمػ هبذا  همٜمؾ ايمبٛم٣مؿمٝمؾ، يٙمبسـ احلج٣مب

 ضمج٣مهبـ؟

 يقم: ىمؾ ايمُمقارع دم وٞمراه٣م ٞمٔمرهمٜم٣م ايمبٛم٣مؿمٝمؾ همٜمذه طمْمٟم، همٔمٙمٜمـ :ج

 ي٤م ٓ واهلل ايمُمٜمقات، وسمثغم ايمٔمقرات وحتدد وجمسٚم٥م ضٝمٗم٥م

 .ايمٖمس٣مد
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 ذوؿمف همٚمـ : اظمذىمقر احلج٣مبي٘متٚمؾ  مل ايمتقصٝمػ همبٜمذا 

 .ػُِم يَ  وٓ ػِِم يَ  ٓ ًض٣م٣مهمّمٖم ٣مواؽمٔمً  ي٘مقن أن

 ىمُمػ همتٛم٥م َمـ أفمٓمؿ سم٘مقن رزمام ذاهت٣م ضمد دم ايمّمٝمٗم٥م اظمالزمس وهمتٛم٥م 

 .ٞمٖمسف ايمُمٔمر

 َمـ همٝمٜم٣م َم٣م فمعم- ايمبٛم٣مؿمٝمؾ هذه سم٘مقن أن همبدل ،اؽمقءً  إَمر زاد زمؾ 

 سمٗمٙمٝمًدا :َمقض٥م هذه أن ويزفمٚمقن يٚمزومقهن٣م هبؿ إذا ؽم٣مسمرة،-زمالء

 .وايمٔم٣مهمٝم٥م َم٥مايمسال اهلل ٞمسٟمل ، ايم٘مٖمر ٕهؾ َمٛمٜمؿ

 ايمٗمٚمر؟ يمف اٞمُمؼ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمبل أن ٦مبَ شمَ  هؾ: 438س

 :أي ،َمتقاسمرة ايمٗمٚمر ٣مقٗماٞمُم أضم٣مدي٧م زمؾ ذيمؽ، ٦مبَ شمَ  ،ٞمٔمؿ: ج

 .وشمبقهت٣م زمِمحتٜم٣م َمٗمْمقع

 يٙمٖمقن -َمٌم أهؾ طم٣مص٥م – ايمٛم٣مس َمـ ىمثغًما أؽمٚمع: 439س

 لضم٣م دم ىمٖم٣مرسمف وَم٣م صم٣مئز؟ هذا همٜمؾ وؽمٙمؿ، فمٙمٝمف اهلل صعم زم٣ميمٛمبل

 اظمٛمع؟

 ضم٣ميمًٖم٣م ىم٣من ـَمَ  »: حلدي٧م ايمٔمٙمامء: أىمثر فمٛمد صم٣مئز نمغم هذا: ج

 .شيمٝمِمٚم٦م أو ،زم٣مهلل همٙمٝمحٙمػ
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 ْٓن أَ  يُمٜمد أن وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم زم٣ميمٛمبل ضمٙمػ ـَمَ  وفمعم 

 .ايم٘مٖم٣مرةهل  همٜمذه ،اهلل إٓ ايمف

 هؾ ايمٔمٚمرة واصمب٥م؟:440س

 ايمٔمٙمامء. ومقرَم  وهق ايمراصمح َمـ ،زمؾ َمستحب٥مٓ، ج: 

 ضم٘مؿ ايمٔمٚمؾ ؿمب٣مطًم٣م دم ومري٥م ؽمٝم٣مضمٝم٥م؟ َم٣م: 441س

، همٔمٚمٙمؽ ضمالل ج: ًٓ  .إن ىم٣من ايمْمٔم٣مم ايمذي سمْمبخف ضمال

 ؾ يمف أىمؾ ايمذزمٝمح٥م؟همٜمؾ َيِ  ،لسٚم   أن يُ ِز :ؾمخص ٞمَ 442س

 يمف أىمٙمٜم٣م فمٛمد أىمثر ايمٖمٗمٜم٣مء. ،ج: ٞمٔمؿ

 نمغم عمفم َم٣مسمقا نإ اظمسٙمٚمكم نمغم َمقاتأ ـٔمْ يمَ  جيقز هؾ: 443س

 ؟ؽمالماإل

 ايمٙمٔمـ هلذا وي٘مقن ،ايم٘مٖمر فمعم َمقهتؿ َمـ سمٟمىمدت إذا ذيمؽ قزجي ج:

 .ايمسقء يمس٣مٞمؽ دق  ٔمَ سمُ  همال ؽمب٤م يمٕمغم أَم٣م .ؽمب٤م

َمـ  ،يسٟمل أطمل دم اهلل وصديٗمل/ فمبد اجلقاد زمـ أمحد :444س

ىمٖمر ايمُمٝمخ همٝمٗمقل: أٞم٣م صمٛمدي دم اجلٝمش اظمٌمي، ودم ىمثغم َمـ 

 ،ايمِمالة فمٛمد ايمقضقء وإرادةإضمٝم٣من ُأضْمر إلم اظمسح فمعم ايمبٝم٣مدة 

 وهؾ سمِمح ايمِمالة؟ ؟همٜمؾ هذا جيقز ،أمت٘مـ َمـ طمٙمٔمٜم٣م وٓ
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 :زمممؿمكم ذيمؽج: جيقز 

 .أن سمٙمبسٜم٣م فمعم وضقء :إول 

 صمٙمكم(.)زمز ايمر   ن٣مايمث٣مين: أن سمٕمْمل حمؾ ايمقضقء وهق ايم٘مٔمب

 وايمْمالق فمػم اهل٣مسمػ أو ايمٛم٦م؟ : هؾ يِمح ايمزواج445س

ٞم٣م ايمٔمٗمديـ صحٝمح وواومع فمػم اهل٣مسمػ وايمٛم٦م، إذا سمٟمىمد ىماِلٞمٔمؿ، ج: 

 أن اظمتحدث هق ايمزوج اظمْمٙمؼ أو اخل٣مؿم٤م اظمتٗمدم يمٙمزواج.

 ضم٘مؿ إذان؟َم٣م : 446س

 ٛم٥م فمـ اجلٚمٜمقر.ج: إذان ؽُم 

صمتٚمع أهؾ زمٙمد فمعم سمرك إذان ااسمٖمٗمقا فمعم أٞمف إن وم٣مل ازمـ هبغمة: 

همال جيقز  ،ومقسمٙمقا فمعم ذيمؽ هم١مٞمف َمـ ؾمٔم٣مئر اإلؽمالم ،واإلوم٣مَم٥م

 سمٔمْمٝمٙمف.

 ايمبٛمؽ يمٙمحٖمظ زمدون أطمذ ايمٖم٣مئدة؟ضم٘مؿ وضع َم٣مرم دم َم٣م : 447س

ج: إذا ىمٛم٦م ختُمك فمٙمٝمف َمـ ايمّسوم٥م أو يمٝمس يمديؽ أي َممموع 

 .ذيمؽ صم٣مز يمؽ ،سمستثٚمره همٝمف
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َم٣ميمف  ر فمعم ضمٖمظَد ـ ومَ ؿ هذا ايم٘مالم فمعم اجلٚمٝمع، همٚمَ وٓ ُئمٚم   

 .دون ايمبٛمؽ همٜمق إصؾ وهق إهمّمؾ ٥مزمٟمي ؿمريٗم

 ،جت٣مرةَم٣ميمف وٓ َممموع فمٛمده وٓ  فؾمخص َمٔم ـيم٘مـ ايم٘مالم فم 

همٝمب٣مح يمف يمٙمرضورة هذه أن يّمٔمف  ،ق َمٛمف َم٣ميمفَّس وخيُمك أن، يُ 

 .ىمحٖمظ زمدون هم٣مئدة

هب٣م فمعم ؽمبٝمؾ ايمتخٙمص  ٣مأطمرصمٜم٣م َمتِمدومً  ،هم١من ىم٣مٞم٦م هٛم٣مك هم٣مئدة 

 َم٣ميمف إذا زمٙمغ ايمٛمِم٣مب. ـَمع إطمراصمف ايمزىم٣مة ىمؾ فم٣مم فم .َمٛمٜم٣م

 ضمدود؟ ٣م: هؾ إؿم٣ميم٥م ايمُمٔمر يمٙمرصم٣مل هل448س

.يِمؾ إلم ىمتٖمٝمفهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ صعم ا ج: ىم٣من ؾمٔمر رؽمقل اهلل   

همٙمٙمُمخص أن يْمٝمؾ ؾمٔمره زمممؿمكم:    

.أٓ يتُمبف زم٣ميمٛمس٣مءإول:   

أن ئمتٛمل زمف.ايمث٣مين:    

 س ايمبٛمْم٣مل يمٙمرصم٣مل وايمٛمس٣مء؟بْ ضم٘مؿ  يمُ َم٣م :449س

َم٣م يمٙمٛمس٣مء همٖمل ايمبٝم٦م همٗمط.أصم٣مئز، ويمٙمرصم٣مل ج:   
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َمثؾ  :س إيمقان ايمزاهٝم٥مبْ ضم٘مؿ يمُ َم٣م ؽم٣مئٙم٥م سمٗمقل: : 450س

 ؟صٖمرإمحر وإ

ٙمٖم٦م إٞمٓم٣مر وسمسب٤م ج: إصؾ اجلقاز ، إٓ إذا ىم٣من هٛم٣مك أيمقان سمَ 

ٙمٖم٦م إٞمٓم٣مر ايمتل سمَ إيمقان تٗمك هذه همتُ  ،همتٛم٥م  هم٣مهلل ٓ ي٤م ايمٖمس٣مد

ث همتٛم٥م.دِ وحُتْ   

 ؟ٛم٥م: هؾ ايمسقاك ؽُم 451س

 ؟اظمسٙمٚمقن زمسببف دم إضمدى ايمٕمزوات وهؾ اٞمتٌم 

.ف وؽمٙمؿٛم٥م فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمؽُم ايمسقاك  ،ج: ٞمٔمؿ  

همٙمؿ أومػ فمعم هذا زمٟمي ؽمٛمد!! ،أَم٣م آٞمتِم٣مر زمسببف   

 : َم٣م ضم٘مؿ نمْم٣مء ايمرأس يمٙمرصم٣مل؟452س

ؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ،  ٛم٥م فمـ رؽُم  فٞمإ :ج: وم٣مل زمٔمض ايمٔمٙمامء

ٛم٥م ، وٓ يٟمشمؿ سم٣مرىمف.ث٣مب هم٣مفمٙمف إن أراد ايمُس ي  
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: َم٣م إديم٥م َمـ ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م فمعم حتريؿ ايمتدطمكم 453س

 ف؟زم٘مؾ أٞمقافم

َٓ سُمْٙمُٗمقا زمَِٟمْيِديُ٘مْؿ إلَِم ايمت ْٜمُٙمَ٘م٥مِ }ج: أديم٥م ىمثغمة ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم:  {َو

 .[195]ايمبٗمرة: 

َٓ سَمْٗمُتُٙمقا َأْٞمُٖمَسُ٘مْؿ إِن  اهلل َ ىَم٣مَن زمُِ٘مْؿ َرضِمٝماًم }وومقيمف سمٔم٣ملم:  ]ايمٛمس٣مء:  {َو

29]. 

ْر سَمْبِذيًرا }:وومقيمف سمٔم٣ملم َٓ سُمَبذ   .[26]اإلساء:  {َو

 .شٓ رضر وٓ رضار»ٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: وضمدي٧م ايم

 .فمعم ايمِمح٥م واظم٣مل اىمبغمً  ارضرً ايمتدطمكم يسب٤م  وٓ ؾمؽ أن

آصمتٜم٣مد وم٣مل ايمٔمالَم٥م ايمٖمٗمٝمف ايمدىمتقر يقؽمػ ايمٗمرض٣موي دم ىمت٣مزمف: 

 :(169ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م )ص:  دم

وٓ ري٤م أن ه٠مٓء مل يتبكم هلؿ َم٣م سمبكم يمٛم٣م دم هذا ايمٔمٌم َمـ أرضار  

دطمكم ايمتل أمجٔم٦م فمٙمٝمٜم٣م اهلٝمئ٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمْمبٝم٥م دم ايمٔم٣ممل، ايمت

وأيمٖم٦م همٝمٜم٣م ىمت٤م، وفمٗمدت هل٣م ٞمدوات وَم٠ممترات، ضمتك أن 

وسمٔمبئتف نمدت َمٙمزَم٥م زمٟمن سم٘مت٤م فمعم  "ايمدطم٣من"ذىم٣مت سمِمٛمٝمع 

 أهن٣م ض٣مرة زم٣ميمِمح٥م. "ايمسج٣مئر"فمٙم٤م 
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: أفمٚمؾ دم جم٣مل ىمت٣مزم٥م ومِمص ورواي٣مت إؿمٖم٣مل، 454س

همٜمؾ فمٚمقم  ،ن دم اظمٗمدَم٥م َمقؽمٝمٗمكفمرضٜم٣م ئمرضق دويم٘مـ فمٛم

 ضمالل؟

همٔمٚمٙمؽ ضمالل وٓ زمٟمس  ،ٓ فمالوم٥م يمؽ هبذه اظمقؽمٝمٗمك ج: َم٣م دَم٦َم 

 زمف.

 : أفمٚمؾ فم٣مَمؾ ٞمٓم٣مهم٥م دم أضمد ايمبٛمقك، همٜمؾ فمٚمقم ضمالل؟455س

ال فمالوم٥م يمؽ زمٌمف أو اؽمتالم إَمقال هم :ج: فمٚمٙمؽ ضمالل

 ايمرزمقي٥م.

ديًدا رضزًم٣م ؾمويمدي  فهمرضزم ،ويمدي َمع ويمد صم٣مري سمُم٣مصمر :456س

دي٥م، وصمٙمسٛم٣م صمٙمس٥م فمرهمٝم٥م مم٣م أدى إلص٣مزمتف زمبٔمض اجلروح اجلس

زمت٘م٣ميمٝمػ فمالصمف وزمدهمع َمبٙمغ أيمػ دوٓر ىمٕمراَم٥م  فمقم   ٦ْم ٚمَ ٘مَ همَح 

 َم٣ميمٝم٥م، همٜمؾ هذا َمقاهمؼ يمٙمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م؟

، وهق ايمِمحٝمح صمقاز ايمتٔمزير زم٣مظم٣مل ؽمتٗمرأ ايمممئم٥م سمبكم يمفاـ َمَ ج: 

 . ايمٔمٙمامءَمـ ومقرَم 

 .وٓ رء همٝمف ،اجلٙمس٥م ايمٔمرهمٝم٥م دم هذا ايمِمدد صم٣مئززمف  ٦ْم ٚمَ ٘مَ همام ضَم  
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 : هؾ جيقز رم أن أفمتٚمر فمـ وايمدي اظمتقذم؟457س

فمـ ٞمٖمسؽ همٙمؽ أن سمٔمتٚمر فمـ  تفمتٚمرا إذاج: صم٣مئز ٓ رء همٝمف ، 

 وايمدك. 

إذا ذهب٦ِم فمٛمد  ،: فمقم  احلرام َمـ ديٛملٙم٦م يمزوصمتل: وم458س

 ؟فمقم   همامذا ،!! وهل أن سمريد أن سمذه٤مؿم٣ميمؼ أطمتؽ همٟمٞم٦ِم 

ؽم٤م  ؽ هذا هق٣ميمتقزم٥م إلم اهلل وٞمْمؼ ايمُمٜم٣مدسمكم همٗمقيمزمج: فمٙمٝمؽ 

 .يمديـ اهلل

، هم١مذا ة َمس٣مىمكم أو ىمسقهتؿمَم شمؿ فمٙمٝمؽ ىمٖم٣مرة يٚمكم زم١مؿمٔم٣مم فمَ  

 شمالشم٥م أي٣مم. ٦َم ٚمْ ُص  فمجزت

 ؟فمقم  ضمرام، همامذا فمقم   أٞم٦ِم  :ٙم٦م يمزوصمتل: وم459س

 فمجزت ، هم١مذاة َمس٣مىمكم أو ىمسقهتؿمَم فمٙمٝمؽ ىمٖم٣مرة يٚمكم زم١مؿمٔم٣مم فمَ 

 .وايمْمالق نمغم واومع .شمالشم٥م أي٣مم ٦َم ٚمْ ُص 

 : هؾ جيقز جتسٝمد أؾمخ٣مص إٞمبٝم٣مء دم اظمسٙمسالت؟460س

 .ج: هذا نمغم صم٣مئز زمح٣مل َمـ إضمقال
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 ٦مق هل٣م وم٣مَماَل زمٔمض ايمٗمٛمقات ايمتل ٓ طَم  ويمٝمس َمٔمٛمك أن 

 فأٞم -فمٙمٝمف ايمسالم ديؼزم١مذافم٥م َمسٙمسؾ فمـ ٞمبل اهلل يقؽمػ ايمِم  

ـ ىم٣مئٛم٣ًم َمَ أفمٓمؿ َمـ أن جيسدهؿ أي ؾمخص و ُؾ صَم هم٣مٕٞمبٝم٣مء أَ  :صم٣مئز

 ىم٣من!!

، همٜمؾ جيقز :  اَمرأة اٞمٗمْمع دم ايمٛمٖم٣مس فمٛمٜم٣م ومبؾ أرزمٔمكم يقًَم٣م461س

 يمزوصمٜم٣م أن جي٣مَمٔمٜم٣م؟

 .٣مَم٣م دام اٞمٗمْمع ايمدم اٞمٗمْم٣مفًم٣م سم٣مَم   يمف ذيمؽٞمٔمؿ،  ج:

 يمدم ايمٛمٖم٣مس وومًت٣م حمدًدا. ويمٝمس هٛم٣مك ديمٝمؾ صحٝمح يبكم أن 

زىم٣مسمف  يد  َم٣م أُ  ر ايمذي وم٣مل همٝمف:شمر فمبد اهلل زمـ فمٚمأ: هؾ صح 462س

ى ٠مد  ا ٓ يُ ، وَم٣م ىم٣من ـم٣مهرً  ضكمَ رَ همٙمٝمس زم٘مٛمز وإن ىم٣من حت٦م ؽمبع أَ 

 ؟ زىم٣مسمف همٜمق ىمٛمز

 ،ريض اهلل فمٛمٜمام رصح ذيمؽ َمـ ومقل فمبد اهلل زمـ فمٚم ،ج: ٞمٔمؿ

 ،رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ لمإي َمرهمقفًم٣م وِ وومد رُ  .َمقومقهًم٣م فمٙمٝمف

 ومٖمف.زمؾ ايمِمقاب و ،وٓ يِمح رهمٔمف

 



 3الفتاوى العامة املختصرة    

 

26   

 

: رصمؾ ضمٙمػ فمعم زوصمتف يٚمكم ـم٣مهر، وٓ يقصمد 463س

روم٣مب يمٝمٔمتؼ رومب٥م، وٓ يٗمدر أن يِمقم ؾمٜمريـ َمتت٣مزمٔمكم، همٙمٝمس 

أَم٣مَمف طمٝم٣مر إٓ أن يْمٔمؿ ؽمتكم َمس٘مٝمٛم٣ًم، ويم٘مٛمف فم٣مصمز فمـ إؿمٔم٣مَمٜمؿ 

  .ىمؾ يقم يْمٔمؿ اشمٛمكم ،دهمٔم٥م واضمدة، همسٝمْمٔمٚمٜمؿ فمعم ؾمٜمر

ومبؾ أن يتؿ إؿمٔم٣مم همٜمؾ جيقز يمف طمالل هذا ايمُمٜمر أن جي٣مَمع زوصمتف 

 ؟ايمستكم َمس٘مٝمٛم٣ًم

 .يمف أن جي٣مَمع أشمٛم٣مء اإلؿمٔم٣مم :وازمـ ضمزم ج: وم٣مل إضمٛم٣مف وأزمق شمقر

  .(296/ 5)ٓزمـ اظمٛمذر  اإلذافاٞمٓمر 

مل يٙمزَمف آؽمتٗمب٣مل  ،ويمق صم٣مَمع دم طمالل اإلؿمٔم٣مم: ووم٣مل ايمسٚمرومٛمدي

 .(215/ 2حتٖم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء ) .زم٣مإلمج٣مع

إلم رمح٥م اهلل اظمرضمقم همالن(،  دمق)سمُ  :ايمٛمٔمل دم يٗمقيمقن:فمٛمدٞم٣م 464س

 همٜمؾ هذه إيمٖم٣مظ جتقز؟

يمٝمس َمـ وـ ايمٓمـ زم٣مهلل، وَمـ زم٣مب ايمتٖم٣مؤل ، ْس ج: هذا َمـ زم٣مب ضُم 

 .ٛم٣مرايمٛم٥م أو دم اجلدم  ٣مهمالٞمً  زمٟمنزم٣مب ايمٗمْمع 

 فأٞم -َم٥م ايمٖمٗمٝمف ازمـ فمثٝمٚمكم رمح٣مت اهلل فمٙمٝمفال  وومد ومرأت فمـ ايمٔمَ  

ز ذيمؽ.صَم   ق 
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ب يستٔمٝمذ زم٣مهلل َمـ : زمٔمض ايمٛم٣مس فمٛمد ايمتث٣مؤ465س

 ٛم٥م؟ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ ، همٜمؾ هذا ؽُم 

يٕمٙمؼ همٚمف  :أي –، وإٞمام ايمقارد أن ي٘مٓمؿ اإلٞمس٣من د أصاًل رِ ج: هذا مل يَ 

 ومدر اؽمتْم٣مفمتف. -

طمػمىمؿ زمٛمس٣مئ٘مؿ َمـ أهؾ أٓ أُ » : َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م:466س

قد فمعم زوصمٜم٣م، ايمتل إذا آذت أو ئايمقدود، ايمقيمقد، ايمٔم ؟اجلٛم٥م

واهلل ٓ أذوق  :ك سمٟمطمذ زمٝمد زوصمٜم٣م، شمؿ سمٗمقلأوذي٦م، صم٣مءت ضمت

 ؟شضمتك سمرىض نُمْٚمًّم٣م

 ج: ؿمرومف ضٔمٝمٖم٥م.

دم ايمقضقء، وومد ُأومٝمٚم٦م صالة ايمٔمٌم، همٜمؾ  ٦ُم فمْ : َذَ 467س

ٛم٥م أو أيمتزم زم٣ميمُس  ؟أنمسؾ ىمؾ فمّمق َمرة واضمدة ُٕدرك ايمرىمٔم٥م إولم

شمالشًم٣م ضمتك وإن هم٣مسمتٛمل ايمرىمٔم٥م  -طمال ايمرأس –همٟمنمسؾ ىمؾ فمّمق 

 إولم؟

 .يمتدرك ايمرىمٔم٥م إولمدم هذا اظمٗم٣مم  سمٕمسؾ ىمؾ فمّمق َمرة واضمدة ج: 
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همٗمد  -أفمٛمل ايمقضقء َمرة َمرة  -ٛم٥م أيًّم٣مف َمـ ايمُس ويمتٔمٙمؿ أٞم 

فمـ ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أٞمف سمقضٟم َمرة َمرة، وَمرسمكم  شمب٦م

 .٣موشمالشًم٣م شمالشمً  ،َمرسمكم

 ؟َمٌم ايمس٣مزمؼ لَمٖمت ،مجٔم٥م : َم٣م رأيؽ دم ايمدىمتقر فمقم468س

 أؽمت٣مذ ايمٖمٗمف اظمٗم٣مرن زمج٣مَمٔم٥م إزهر؟ ،ؽمٔمد اهلالرموايمدىمتقر 

َمثؾ ىمت٣مب   :يمف مجٙم٥م َمـ اظم٠ميمٖم٣مت ايمٛم٣مهمٔم٥مفمقم مجٔم٥م  ايمدىمتقرج: 

اظمِمْمٙمح إصقرم )، وىمت٣مب (اظمدطمؾ إلم دراؽم٥م اظمذاه٤م ايمٖمٗمٜمٝم٥م)

 .ونمغمه٣م (يـ ايمممفمٝم٥ماظم٘م٣ميٝمؾ واظمقاز )، وىمت٣مب(وَمُم٘مٙم٥م اظمٖم٣مهٝمؿ

ايمبٝم٣من )َمثؾ ىمت٣مب  :اصمد   ةىمثغم ويمف فمدة َم٠ميمٖم٣مت فمٙمٝمٜم٣م َم٠ماطمذات 

 ٣م.ونمغممه (اظمتُمددون)، وىمت٣مب (ظم٣م يُمٕمؾ إذه٣من

ايمرد )اؽمٚمف  ، ا يمٙمدىمتقر فمبد اهلل رَمّم٣من َمقؽمكىمت٣مب ٞم٣مهمع صمد   شمٚم٥مو

 ٙمدىمتقر فمقميم زًم٣م٣مفممم ىمت اشمٛمل فهمٝم اٞمتٗمد( مجٔم٥م فمقم /فمعم اظمٖمتل د

 . مجٔم٥م

، همال اد  فمٙمٝمف َم٠ماطمذات ىمثغمة صمو ،هم٣محل٣مصؾ: أن يمف َم٣م هق ٞم٣مهمع

سٝمٟمطمذ َمـ َمٛمف، إٓ يمْم٣ميم٤م ايمٔمٙمؿ اظمتٗمـ همٓ أٞمِمح أزمًدا زم٣مٕطمذ فمٛمف و

 ذ فمٙمٝمف.ويؼمك َم٣م ُأطِم  ىمتبف َم٣م يٛمٖمٔمف
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أَم٣م ايمدىمتقر ؽمٔمد اهلالرم همٙمف ؿم٣مَم٣مت وزمالي٣م، وٓ أٞمِمح أي 

 .أزمًدا أزمًدا أزمًدا يٟمطمذ َمٛمف ؾمٝمًئ٣م َمسٙمؿ أن

ر َمـ هذا ايمرصمؾ وَمـ أهم٘م٣مره جمٚمع ايمبحقث.وومد ضَم    ذ 

 : َم٣م صح٥م هذه إضم٣مدي٧م:469س

ـْ ُدفِمَل هَمَٙمْؿ جُي٤ِْم هَمَٗمْد فَمٍَم »إول:  ـْ َدطَمَؾ فَمعَم  اهللَََم َوَرؽُمقيَمُف، َوََم

 . شنَمغْمِ َدفْمَقٍة َدطَمَؾ ؽَم٣مِروًم٣م َوطَمَرَج َُمِٕمغًما

اُؤَه٣م»ايمث٣مين:  تِل وُمر   . شَأىْمَثَر َُمٛم٣َمهمِِٗمل ُأَم 

ُد، فِمْش ََم٣م ؾِمْئ٦َم »ايمث٣ميم٧م:  ـْ َأضْمَبْب٦َم  َي٣م حُمَٚم  هَم١مِٞم َؽ ََمٝم ٦ٌم، َوَأضْمب٤ِْم ََم

ُد »شُمؿ  وَم٣مَل: ش هَم١مِٞم َؽ ََمَٖم٣مِروُمُف، َوافْمَٚمْؾ ََم٣م ؾِمْئ٦َم هَم١مِٞم َؽ جَمِْزيي زمِفِ   ،َي٣م حُمَٚم 

ْٝمؾِ  ـِ ومَِٝم٣مُم ايمٙم  ُف اظْم٠ُْمَِم ـِ ايمٛم ٣مسِ  ،َذَ  .شَوفِمُزُه اؽْمتِْٕمٛم٣َمُؤُه فَم

ثب٦م فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل ج: ىمؾ هذه إضم٣مدي٧م ضٔمٝمٖم٥م، ٓ سمَ 

 فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

 نأن ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣م، : َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م470س

 ؟شنُمْٖمَراَٞمَؽ : »إذا طمرج َمـ ايمٕم٣مئط وم٣مل

دة، رْ زمـ أيب زمُ د زمف يقؽمػ ر  ٖمَ وؽمب٤م إفماليمف أٞمف سمَ  ،ج: ضمدي٧م َُمٔمؾ

 .ػَم تَ ٔمْ ـ َمُ ؼ َمِ شم  قَ وهق مل يُ 
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٠مَمـ أضمدىمؿ ضمتك ٓ ي»: َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م:  471س

 ؟شظم٣م صمئ٦ُم زمف ٣مهقاه سمبٔمً  ي٘مقن

وهق ضٔمٝمػ  ،ؿ زمـ مح٣مدٝمْ ٔمَ د زمف ٞمُ ر  ٖمَ وؽمب٤م إفماليمف أٞمف سمَ  ،ج: َُمٔمؾ

 احلدي٧م فمعم ايمراصمح.

٣مَِمُ٘مْؿ َيْقَم »: َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م: 472س ـْ َأهْمَّمِؾ َأي  إِن  َِم

ُٚمَٔم٥ِم، همِٝمِف طُمٙمَِؼ آَدُم، َوهمِٝمِف وُمبَِض، َوهمِٝمِف ايمٛم ٖمْ  ْٔمَٗم٥ُم، اجْلُ َخ٥ُم، َوهمِٝمِف ايمِم 

اَلِة همِٝمفِ  ـَ ايمِم   .شهَم١مِن  َصاَلسَمُ٘مْؿ ََمْٔمُروَض٥ٌم فَمقَم   :هَمَٟمىْمثُِروا فَمقَم  َِم

 -، َوىَمْٝمَػ سُمْٔمَرُض َصاَلسُمٛم٣َم فَمَٙمْٝمَؽ َووَمْد َأِرَْم٦َم اهللِ وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل  

َْرِض َأصْمَس٣مَد  فَمز  َوصَمؾ   اهللَإِن  »؟ هَمَٗم٣مَل: -َيُٗمقيُمقَن: زَمٙمِٝم٦َم  ْٕ َم فَمعَم ا ضَمر 

َْٞمبَِٝم٣مءِ  ْٕ  ؟شا

ٖمل َمـ فمبد ٔمْ وؽمب٤م إفماليمف أٞمف مل يسٚمٔمف ضمسكم اجُل  ،ؾٔمَ ج: َمُ 

يزيد زمـ صم٣مزمر، وإٞمام ؽمٚمٔمف َمـ فمبد ايمرمحـ زمـ يزيد زمـ  زمـ  ايمرمحـ

 وهبذا أفمٙمف ىمب٣مر ايمٛمٗم٣مد. ،أفمٛمل ازمـ متٝمؿ ،وهق ضٔمٝمػ احلدي٧م ،متٝمؿ
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:  هنك رؽمقل اهلل صعم اهلل : َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م473س

 ٜمقر اظمرأة؟فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمـ همّمؾ ؿمَ 

وزمف أفمٙمف ايمدارومْمٛمل وومبٙمف اإلَم٣مم  ،ؾ زمٔمدة فمٙمؾ: َمٛمٜم٣م ايمقومػج: َُمٔمَ 

 وزمف أفمٙمف اإلَم٣مم أمحد. ،وَمٛمٜم٣م آضْمراب .أمحد

 ؟ش٤مٛمِ اظم٣مء ٓ جُيْ  إن»: َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م: 474س

 .يمٝمس أضمد يرويف نمغمه ،كاَم أٞمٖمٝمف حل٣مل ؽِم  :وم٣مل اإلَم٣مم أمحد ،ؾج: َُمٔمَ 

ووم٣مل َمرة: هذا همٝمف اطمتالف ؾمديد، زمٔمّمٜمؿ يرهمٔمف وزمٔمّمٜمؿ ٓ 

 .ي فمـ فم٘مرَم٥م َمرؽماًل وِ . وأفمٙمف َمرة زمٟمٞمف رُ يرهمٔمف

رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  أنَم٣م صح٥م هذا احلدي٧م: : 475س

 ح فمعم اجلقرزمكم وايمٛمٔمٙمكم؟َس سمقضٟم وَمَ 

َمٜمدي وأمحد : َمثؾ ايمثقري وازمـ وومد أٞم٘مره ايمٛمٗم٣مد ،ؾج: َُمٔمَ 

 أٞم٘مروه فمعم أيب ومٝمس. ،ونمغمهؿ ...وَمسٙمؿ

َمسح فمعم  صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿايمرؽمقل  وىمؾ ضمدي٧م همٝمف أن

 )ايممماب زمٙمٜمج٥م أهؾ َمٌم( ٓ يِمح. اجلقرزمكم
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ايمْمقاف زم٣ميمبٝم٦م صالة إٓ » َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م:  :476س

 ؟شايم٘مالم ؾ همٝمفضَم أن اهلل أَ 

 ىمذا أفمٙمف ايمٛمٗم٣مد. ،ؾ زم٣ميمقومػج: َُمٔمَ 

ٗمبؾ اهلل صالة ضم٣مئض إٓ ٓ يَ » َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م:  :477س

 ؟شزمخامر

 ؾ زم٣مإلرؽم٣مل ىمام رصمحف ايمدارومْمٛمل، وأؾم٣مر إيمٝمف أزمق داود.ج: َُمٔمَ 

 ؟شاظمرأة فمقرة»  َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م:  :478س

د زمـ هالل( فمـ أيب ٝمَ بٝمٔمل، ومُحْ همٗمد رواه )ايمس   :ؾ زم٣ميمقومػج: ُأفمِ 

 إضمقص فمـ ازمـ َمسٔمقد ومقيمف.

 ،فمـ ازمـ َمسٔمقد ،فمـ أيب إضمقص ،قر  قَ دة فمـ َمُ ورواه ومت٣م

 َمرهمقفًم٣م.

٣م وإٞمام ؾم٘م٘م٦م أيًّم َمٔمٙمقل. وم٣مل ازمـ طمزيٚم٥م:  وهذا ايمْمريؼ إطمغم

 ق.ر  قَ أومػ فمعم ؽمامع ومت٣مدة هذا اخلػم َمـ َمُ  ملٕين  :دم صحتف

اهلل وَمالئ٘متف يِمٙمقن فمعم  إن»: َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م:  479س

 ؟شاظمتسحريـ

 أزمق ضم٣مسمؿ ايمرازي. وومد أٞم٘مره ،ؾج: َُمٔمَ 
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ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف  : هؾ صح أي ضمدي٧م همٝمف أن480س

 رج َمـ ايمِمالة زمتسٙمٝمٚم٥م واضمدة؟وؽمٙمؿ ىم٣من خَي 

  .ج: ٓ أفمٙمؿ دم هذا ايمب٣مب أي طمػم صحٝمح

 -ونمغمهؿ...قم، وازمـ رصم٤مٝمْ ٗمَ ديٛمل، وايمٔمُ ػ أمحد، وازمـ اظمَ ٔم  وومد َض 

 ايمب٣مب. اىمؾ َم٣م ورد دم هذ

ـْ »: هؾ صح ضمدي٧م: 481س َٙمْٝمَس فَمَٙمْٝمِف وَمَّم٣مٌء، َذَرفَمُف ايمَٗمْلُء همَ ََم

ـِ   ؟شاؽْمَتَٗم٣مَء فَمْٚمًدا هَمْٙمَٝمْٗمضِ  َوََم

 .وومد أفمٙمف مج٣مفم٥م َمـ احلٖم٣مظ ،زمؾ هق َمٔمٙمقلٓ، ج: 

 ويتٙمخص إفماليمف دم شمالث فمٙمؾ: 

  .د هُم٣مم زمـ ضمس٣منرُ ٖمَ إولم: سمَ   

 .ايمث٣مٞمٝم٥م: ايمقومػ

 ٞم٘م٣مرة اظمتـ. ايمث٣ميمث٥م:

 ،فمـ هذا احلدي٧م -ئمٛمل ايمبخ٣مري -احمٚمًد  ؽمٟميم٦ُم وم٣مل ايمؼمَمذي: 

همٙمؿ ئمرهمف إٓ َمـ ضمدي٧م فمٝمسك زمـ يقٞمس ، فمـ هُم٣مم زمـ ضمس٣من ، 

 ٣م. راه حمٖمقـمً ووم٣مل: َم٣م أُ  .فمـ ازمـ ؽمغميـ ، فمـ أيب هريرة
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أن أزم٣م  -ؿ٘مَ ثغم فمـ فمٚمر زمـ احَل وومد روى يٝمك زمـ أيب ىمَ 

 .هريرة ىم٣من ٓ يرى ايمٗملء يٖمْمر ايمِم٣مئؿ

 ،ايمِمٝم٣مم ومبؾ ايمٖمجر ٦مٝم  بَ ـ مل يُ َمَ »  :َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م: 482س

 ؟شهمال صٝم٣مم يمف

ريض اهلل فمٛمٜم٣م  ،ج: أفمٙمف أىم٣مزمر ايمٛمٗم٣مد زم٣ميمقومػ فمعم ضمٖمِم٥م أم اظم٠مَمٛمكم

 وفمـ أزمٝمٜم٣م.

َوَأَِمْتٛمِل  ،ايمٙم ُٜمؿ  َأضْمٝمِٛمِل َِمْس٘مِٝمٛم٣ًم»:  َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م: 483س

يِن دِم ُزَْمَرِة اظْمََس٣مىمكِمِ  ،َِمْس٘مِٝمٛم٣ًم  ؟شَواضْممُمْ

 .ج: ٓ يِمح

هذا ضمدي٧م ٓ يِمح فمـ رؽمقل وم٣مل ازمـ اجلقزي دم َمقضقفم٣مسمف:  

 اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

احلدي٧م فمـ فمدد َمـ ايمِمح٣مزم٥م، وىمؾ ؿمرومف هذا ي وِ وومد رُ  :ومٙم٦م 

 ضٔمٝمٖم٥م زمؾ سم٣ميمٖم٥م.
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َرَأْي٦ُم ايمٛم بِل  َصعم  اهللُ »: َم٣م صح٥م ضمدي٧م ازمـ فمٚمر: 484س

َؿ َوَأزَم٣م زَمْ٘مٍر َوفُمَٚمرَ  ٛم٣َمَزةِ  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم   ؟شَيْٚمُُمقَن َأََم٣مَم اجْلَ

ؾ زم٣مإلرؽم٣مل ىمام رصمحف اإلَم٣مم أمحد، وايمبخ٣مري، وايمؼمَمذي، ج: َمٔم

 ونمغمهؿ. ...٣مئلَس وايمٛم  

ـْ ِذىْمِر » :َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م: 485س  :وْ أَ  -مِ ٣مدِ هَ  َأىْمثُِروا َِم

اِت  -مِ زِ َه٣م  ؟شاظَمْقِت  ،ايمٙم ذ 

ـ فمٚمرو، ج: ضمدي٧م ضٔمٝمػ، وايمِمقاب إرؽم٣ميمف َمـ ؿمريؼ حمٚمد زم

ضٔمٝمٖم٥م ٓ   وزمٗمٝم٥م ؿمرومف وؾمقاهده .رومْمٛمل ونمغمهىمام رصمحف ايمدا

 سمِمح وٓ يرسمٗمل هب٣م.

٤م أن جيٙمس ضَم ـ أَ إٞم٣م ٞمخْم٤م، همٚمَ » :َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م :486س

 ؟ش٤م أن يذه٤م همٙمٝمذه٤مضَم ـ أَ يمٙمخْمب٥م همٙمٝمجٙمس، وَمَ 

 ...كمٔمِ ٣مئل وازمـ َمَ َس ىمذا أفمٙمف أزمق داود وايمٛم   ،ؾ زم٣مإلرؽم٣ملج: َُمٔمَ 

 .ونمغمهؿ

٣مء، فمـ ايمٛمبل صعم هذا َمرؽمؾ فمـ فمْمأزمق داود فمٗم٤م إطمراصمف: وم٣مل 

 .اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ
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؟ هؾ : هؾ صح ضمدي٧م دم ىمٝمٖمٝم٥م ايمٛمزول يمٙمسجقد487س 

 ؟سم٘مقن زم٣ميمٝمديـ أو ايمرىمبتكم

 ج: ٓ يِمح دم ذيمؽ ضمدي٧م.

د زمف ر  ٖمَ سمَ همٗمد وم٣مل اإلَم٣مم ايمدارومْمٛمل: ) ،رْج زمـ ضُم أَم٣م ضمدي٧م وائؾ 

يؽ ، ٤م نمغم َذ ٝمْ ٙمَ فمـ فم٣مصؿ زمـ ىمُ  ث زمفد  يؽ ، ومل ُيَ فمـ َذ  يزيد

 .(واهلل أفمٙمؿ .يؽ يمٝمس زم٣ميمٗمقي همٝمام يتٖمرد زمفوَذ 

ايمبخ٣مري وازمـ  وم٣ملؾ زم٣مٓٞمٗمْم٣مع ىمام أيب هريرة همٜمق َمٔم أَم٣م ضمدي٧م

 فمٙمؾ أطمرى. ؿوشمَ  .ونمغممه٣م ...ضمب٣من

هؾ صح ضمدي٧م دم هذا  :ؾ ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي أَم٣مَمل َمراًراوومد ؽُمئِ 

 ٓ يِمح. :همٗم٣مل ضمٖمٓمف اهلل ؟ايمب٣مب

ـ إومقى همٝمٗمقل: َمَ  ، اهل٣مؾمٚمل َمـ زمالد ايمُم٣ممغْم ٚمَ سٟمل فمُ يَ : 488س

 ٣مئل؟َس اإلَم٣مم ايمؼمَمذي، أو اإلَم٣مم ايمٛم   ؟ٞمٗمًدا دم فمٙمؿ احلدي٧م

 ،٣مئل أومقى دم ايمٛمٗمد َمـ ايمؼمَمذيَس ايمٛم   ىمالمه٣م إَم٣مم صمٙمٝمؾ، يم٘مـ ج:

 .رمح٥م اهلل فمٙمٝمٜمام
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 دم اجلٜم٣مد فمعم اهلل ذىمر سمٖمّمٝمؾضمدي٧م  دم ورد :489س

 صحتف؟ وَم٣م احلدي٧م؟ همام ، اهلل ؽمبٝمؾ

 فمٛمد وأزىم٣مه٣م أفماميم٘مؿ، زمخغم أٞمبئ٘مؿ أٓ»   :هقاحلدي٧م   :ج

 ايمذه٤م إٞمٖم٣مق َمـ يم٘مؿ وطمغم ،درصم٣مسم٘مؿ دم وأرهمٔمٜم٣م َمٙمٝم٘م٘مؿ،

 أفمٛم٣مومٜمؿ همترضزمقا فمدوىمؿ اقْ ٗمَ ٙمْ سمَ  أن َمـ يم٘مؿ وطمغم ق،رِ وايمقَ 

 .شسمٔم٣ملم اهلل ىمرذِ : »وم٣مل. زمعم: وم٣ميمقا ش؟أفمٛم٣موم٘مؿ ويرضزمقا

 زم٣ميمقومػ. ويم٘مٛمف ضمدي٧م َمٔمؾ

 : هؾ هٛم٣مك يمب٣مس أهمّمؾ يمِمالة اجلٚمٔم٥م؟490س 

طمغم » :حلدي٧م :رْم  ٔمَ ايمثقب إزمٝمض ايمٛمٓمٝمػ اجلٚمٝمؾ اظمُ ٞمٔمؿ، ج: 

، وهق ضمدي٧م وم٣مزمؾ شٛمقا همٝمٜم٣م َمقسم٣مىمؿٖم  سقه٣م وىمَ هم٣ميمبَ  ،شمٝم٣مزم٘مؿ ايمبٝم٣مض

 يمٙمتحسكم.

 ؛زم٣ميم٘متامن احلقائ٨م ومّم٣مء فمعم اؽمتٔمٝمٛمقا» : َم٣م صح٥م ضمدي٧م:491س

 ؟شحمسقد ٞمٔمٚم٥م ذي ىمؾ هم١من

 ج:  احلدي٧م ؿمرومف ضٔمٝمٖم٥م.

 د؟رَ ٘م٥م سمُ بْ همٜمؾ ايمُم   ،طمْمقزمتل : يٗمقل: همسخ٦ُم 492س

 دٞم٣م َمٌم.: ٕهن٣م صمزء َمـ اظمٜمر دم زمٙمدرَ سمُ ٞمٔمؿ،  ايمُمب٘م٥م ج: 
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 يمٝمؽ.إد رَ همال سمُ  ،همسخ٦َم  ايمذيأَم٣م اهلداي٣م همام دَم٦م أٞم٦م 

طمتل َمٔمٜم٣م أريد أن أطمْمبٜم٣م، وأطمتل َمٛمتٗمب٥م، وأٞم٣م أ:  صديٗم٥م 493س

، وأٞم٣م ص٣مدق دم ، همٜمؾ جيقز رم أن أٞمٓمر يمٙمِمقرة٣مسمػصقرة هل٣م دم اهل

 ٞمٝم٥م اخلْمقزم٥م؟

 ج: هبذا ايمتقصٝمػ اظمذىمقر جيقز.

 ؟٣موَمقهمٗمً  ٣مىمٝمػ ي٘مقن اظمٔمٙمؿ ٞم٣مصمًح  :494س

 َمـ أزمرزه٣م: ،ىمثغمة ي٘مقن ذيمؽ زمٟمَمقر  ج:

 .ـ أن يسٟمل اهلل ذيمؽ 1

 . ـ ايمتٔم٣مَمؾ َمع ؿمٙمبتفِس ـ أن ُيْ  2 

 . ـ أن ي٘مقن واؽمع ايمِمدر رضمٝمؿ ايمٗمٙم٤م3

 .ٜمؿوَمُم٣مىمٙم أن يستٚمع هلٚمقم ؿمٙمبتف وسمالَمٝمذهـ 4

 .احلريص فمعم ايمٔمٙمؿ اظمح٤م يمف اظمٜمتؿ زمف ـ أن جيد ايمْم٣ميم٤َم 5

 (؟مجٔم٥م َمب٣مرىم٥م) :ؿ ومقل ايمٛم٣مس يقم اجلٚمٔم٥م٘مْ : َم٣م ضُم 495س

 .د همٝمٜم٣م ٞمص همٝمام فمٙمٚم٦ُم رِ مل يَ ج: 

ذ تَخ فمعم أٓ سمُ  ،فمعم ؽمبٝمؾ ايمدفم٣مء همال زمٟمس هب٣م ٣ميم٘مـ يمق ومٝمٙم٦م أضمٝم٣مٞمً  

 .فم٣مدة
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 ىمبغم.  همٖمٝمف ٞمٓمر، ٟمهن٣م زمدفم٥مزمالق ايمٗمقل أَم٣م إؿم

 :هذا احلدي٧مَم٣م صح٥م : 496س

فمـ ازمـ فمب٣مس ريض اهلل فمٛمٜمام، وم٣مل: وم٣مل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف 

ؿ ٔمْ همٝمف ؿمٔم٣مم َمـ ايمْمُ  ،طمغم َم٣مء فمعم وصمف إرض َم٣مء زَمزم»وؽمٙمؿ: 

  .ؿٗمْ وؾمٖم٣مء َمـ ايمُس 

ؾ زمٗمٝم٥م ضمرضَمقت ىمرصم ،زَمْرُهقَت وذ َم٣مء فمعم وصمف إرض َم٣مء 

 ؟شهمٝمٜم٣مل اَل يِمبح يتدهمؼ ويٚمز ٓ زمِ  ،اجلراد َمـ اهلقام

 ٔمؾ.َمُ احلدي٧م ج:

ايمزم زمٝمتؽ، واَمٙمؽ فمٙمٝمؽ يمس٣مٞمؽ، » َم٣م صح٥م ضمدي٧م:: 497س

وطمذ زمام سمٔمرف، ودع َم٣م سمٛم٘مر، وفمٙمٝمؽ زمٟمَمر طم٣مص٥م ٞمٖمسؽ، ودع 

 ؟شفمٛمؽ أَمر ايمٔم٣مَم٥م

 ٛمف هب٣م ، وأصمٛمح يمألول .س  ـ ضَم ـ ايمٔمٙمامء َمَ أؽم٣مٞمٝمده ضٔمٝمٖم٥م ، وَمِ  ج:

 فمٛمد اظمًم زمف؟ ٣مث صقسمً دِ َم٣م ضم٘مؿ يمبس اظمرأة ضمذاء ُيْ : 498س

 .همال ،ٙمٖم٦م إٞمٓم٣مر يمٙمٚمرأةيَ  ٣مث صقسمً دِ إذا ىم٣من احلذاء ُيْ   ج:

نمغم أٞمف زمٚمجرد ايمدب ايمُمديد فمعم  ،أَم٣م إذا ىم٣من ؾمٟمٞمف ؾمٟمن أي ضمذاء 

 .همال ضمرج ،٣م ىمس٣مئر إصقاتث صقسمً دِ إرض ُيْ 
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ـَ } ؾ:وصم ومقل اهلل فمز ايمديمٝمؾ فمعم  َم٣م ذىمرُت  و  زْم َٓ َيرْضِ َو

ـ  َوسُمقزُمقا إلَِم اهلل ِ مَجِٝمًٔم٣م َأُيَف  ـْ ِزيٛمَتِِٜم ِٖمكَم َِم ـ  يمُِٝمْٔمَٙمَؿ ََم٣م خُيْ زمَِٟمْرصُمٙمِِٜم

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقَن    [.31]ايمٛمقر:  {اظْم٠ُْمَِمٛمُقَن يَمَٔمٙم 

 :(237/ 12) هسمٖمسغمدم ايمٗمرؿمبل  وم٣مل

ٙمخ٣مهل٣م، طَم  ع صقتٚمِ ْس رضب اظمرأة زمرصمٙمٜم٣م إذا َمُم٦م يمتُ ٓ سمَ  :أي

 هم١مؽمامع صقت ايمزيٛم٥م ىم١مزمداء ايمزيٛم٥م وأؾمد، وايمٕمرض ايمتسؼم.

 ٜمـ همٜمق َم٘مروه. ٝم  ٙمِ ٣م زمُح ـ همٔمؾ ذيمؽ َمٛمٜمـ همرضًم َمَ   شمؿ وم٣مل:

 همٜمق ضمرام َمذَمقم. ،٣م يمٙمرصم٣مل٣م وسمٔمرًض ـ همٔمؾ ذيمؽ َمٛمٜمـ سمػمصًم وَمَ 

يتػمصمـ ،  -وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل -أنهمام زم٣مل ايمٛمسقة  :ومٙم٦م

ٓ إ –يمزوصمٜم٣م دم نمرهم٥م ايمٛمقم  ٣مد سمٙمبسٜم٣م اظمرأة سـ َمالزمس ٓ سم٘مويٙمب

 !!-ؿ اهلل ضمِ ـ رَ َمَ 

 اظم٣ميمؽ أم اظمستٟمصمر؟ إرض اظمستٟمصمرة سم٘مقن زىم٣مهت٣م فمعم :499س

 .زىم٣مة ايمزرع فمعم اظمستٟمصمر ج:

 ،أَم٣م ص٣مضم٤م إرض هم١من زمٙمغ اإلجي٣مر ايمٛمِم٣مب وضم٣مل فمٙمٝمف احلقل

 .فٛمأطمرج ايمزىم٣مة فم
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ٝماموي٣مت ايمتل ٤م شمٚمـ اظمبٝمدات وايم٘مَس هؾ ُيْ  :500س

 ِمؿ َمـ ومدر ايمزىم٣مة؟سمّم٣مف يمٙمزرع َمـ أصؾ اظم٣مل يم٘مل خُت 

 ئٚم٥م إرزمٔم٥م.وَمٛمٜمؿ إ ،ؿ فمٛمد اجلٚمٜمقرِمختج: ٓ 

 ،ريض اهلل فمٛمٜمام ا زمرأي ازمـ فمب٣مس وازمـ فمٚمرهم١من طمِمٚمتٜم٣م أطمًذ 

 .مْم ايمٔمُ  همزىم٣مة زرفمؽ

 ؟  ةإرض همٝمف زىم٣م زرع دم: هؾ ىمؾ َم٣م يُ 501س

 ؟ةزىم٣م ٣مهؾ ايمثقم أو ايمبِمؾ أو ايمبٛمجر أو ايمٗمْمـ همٝمٜم :همٚمثاًل 

 يمٔمٚمقم إطمب٣مر. :ضمٛمٝمٖم٥م رمحف اهلل وهق ومقل أيب ،ج: أومقل زمذيمؽ

ٓ زمٟمس زم٣ميمتْمقع زمكم إذان واإلوم٣مَم٥م ) :ىمٝمػ سمٗمقل: 502س

 !ؾ اإلمج٣مع فمعم ايم٘مراه٥م؟ٗمِ وومد ٞمُ  (يمٙمٖمجر

 ٣مًح رصم  ؾ ايمٛمقوي اخلالف َمُ ٗمَ دفمقى اإلمج٣مع همال سمِمح،  زمؾ ٞمَ  أَم٣م ج:

 .َمـ ايمٔمٙمامء ٣مونمغممه .ـ ومبٙمف ازمـ اظمٛمذر ضم٘مك اخلالفاجلقاز، وَمِ 

ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣من يِمقم رىمٔمتكم طمٖمٝمٖمتكم، يم٘مـ  ،ٞمٔمؿ 

 ،َمـ زم٣مب ايمتْمقع إن اسمسع ايمقوم٦م ٣مأرزمٔمً  يِمقم ٣مؾمخًِم  أن ٓ يٚمٛمع

 .ٛم٥مويمٝمس٦م ؽُم 
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 ن ؟أن سمْم٣ميم٤م زمِمداومٜم٣م أ لهؾ يمزوصمت :يٗمقل: 503س

 -٣مق دم فمٗمد ايمزواج ، هم١من ىم٣من فمٛمد أضمد إصمٙمكم٤م آسمٖمَس ضَم  ج:

 فمٙمؿ.أواهلل  .همٙمٝمس هل٣م ، وإٓ همٙمٜم٣م احلؼ -ايمْمالق أو اظمقت

فمـ رؽمقل اهلل َم٣مَم٥م، : َم٣م صح٥م  هذا احلدي٧م : فمـ أيب أُ 504س

همع ايمٗمٙمؿ ؽم٦م غَم امل يمَ إن ص٣مضم٤م ايمُم  »وم٣مل:  صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

م واؽمتٕمٖمر اهلل دِ ن ٞمَ ؽم٣مفم٣مت فمـ ايمٔمبد اظمسٙمؿ اظمخْمئ أو اظمزء، هم١م

 ؟شب٦م واضمدةتِ أيمٗم٣مه٣م، وإٓ ىمُ  :َمٛمٜم٣م

 .دي٧م ضٔمٝمػاحلج:  

ظ فمعم أَمتل أرزمٔمكم ٖمِ ـ ضَم َمَ » : َم٣م صح٥م  هذا احلدي٧م :505س

 ؟شزمٔمثف اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م دم زَمرة ايمٖمٗمٜم٣مء وايمٔمٙمامء ،َمـ أَمر ديٛمٜم٣م ٣مضمديثً 

فمـ  يوِ وومد رُ  .صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ج: ٓ يِمح فمـ رؽمقل اهلل

 ايمدارومْمٛمل ٖمٜم٣مٔم  وومد َض  .، وىمٙمٜم٣م ٓ سمِمحىمبغم َمـ ايمِمح٣مزم٥مفمدد 

 ونمغمهؿ. ...وايمسخ٣موي ايمٛمقويو

 ؿ ايمٛم٘م٦م؟٘مْ : َم٣م ضُم 506س

 .همال جتقز  ،ن ىم٣مٞم٦م ؽمخري٥م َمـ ؿمقائػ زمٔمٝمٛمٜم٣مإج: 
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ن ىم٣مٞم٦م جمرد ضم٘م٣مي٣مت فمـ زمٔمض اظمقاومػ ايمْمريٖم٥م دون إو 

 .همال ضمرج ،ويمٝمس همٝمٜم٣م ىمذب ـ أومقام أو ؿمقائػ زمٔمٝمٛمٜم٣مبسمٔمٝم

ـ ر فمعم َمَ ٘مَ ٛمْ وهؾ يُ  ؟ؿ ايمت٘مبغم اجلامفمل فمٛمد اظمٗم٣مزمر٘مْ ضُم َم٣م : 507س

 همٔمٙمف؟

، إٞمام ايمقارد: صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ د فمـ رؽمقل اهللرِ ج: مل يَ 

وهق  شسٟملقا يمف ايمتثبٝم٦م: هم١مٞمف أن يُ ٙمُ روا ٕطمٝم٘مؿ وؽَم اؽمتٕمٖمِ »

 ضمدي٧م وم٣مزمؾ يمٙمتحسكم.

ؽ وزمكم أَم٣م َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣مإلٞم٘م٣مر دم احل٣مل أَم٣مم ايمٛم٣مس همال ، ويم٘مـ زمٝمٛم

د هبذا ايمُم٘مؾ رِ ، هذا مل يَ  اصمزاك اهلل طمغمً  :ومؾ يمف ،ايمُمٝمخ ايمذي دفم٣م

ـ ، همٜمؾ يمؽ ؽمٙمػ دم همٔمٙمف أو َمَ  صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمـ رؽمقل اهلل

 .واٞمِمحف زمٝمٛمؽ وزمٝمٛمف ؟وم٣مل زمجقازه

هؾ يمٙمجٛمدي دم اجلٝمش ايمذي يٗمػ طمدَم٥م حلراؽم٥م ىمتٝمبتف : 508س

ايمٛمٜم٣مر َمـ زمٔمد ايمٖمجر قال أو َمٛمْمٗم٥م َمرىمزي٥م ، وهق يٗمػ ؿمَ  أو ومسؿ 

 ٚمع ايمِمالة؟أن جَي  -إلم اظمٕمرب

ء ونمغمه٣م أشمٛم٣مء ووم٦م صالة ـ هؿ دم دوري٣مت سمٟمَمكم دم ؽمٝمٛم٣موىمذا َمَ 

 ؟اجلٚمٔم٥م 
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هم١من  ،ج:  يمف أن يستٟمذن ووم٦م ىمؾ صالة مخس دوم٣مئؼ يمٝمِمقم

 .وسم٘مقن رضورة ،عع مَجَ ٛمِ َمُ 

دم صحٝمح  َمرهمقفًم٣مريض اهلل فمٛمٜمام  وفمٛمدٞم٣م ضمدي٧م ازمـ فمب٣مس 

 وايمٔمٌم، ايمٓمٜمر زمكم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل عمَجَ » :َمسٙمؿ

 .شَمْمر وٓ طمقف نمغم دم زم٣مظمديٛم٥م، ،وايمٔمُم٣مء واظمٕمرب

َ : فمب٣مس ٓزمـ ومٙم٦م: وم٣مل: وىمٝمع ضمدي٧م دم   ىمل: »وم٣مل ذيمؽ؟ ؾٔمَ همَ  مِل

 .شأَمتف جرِ ُيْ  ٓ

: وم٣مل ذيمؽ؟ إلم أراد َم٣م: فمب٣مس ٓزمـ ومٝمؾ: َمٔم٣موي٥م أيب ضمدي٧م ودم 

  .شَمتفأ جرِ ُيْ  ٓ أن أراد»

 .طم٣مص٥م دم َمثؾ هذه ايمرضورات ،ئمْمٝمٛم٣م همسح٥م دم هذاهمٜمذا احلدي٧م 

 واهلل أفمٙمؿ.

، وايمممؿم٥م أشمٛم٣مء صالة اجلٚمٔم٥م وفمـ ايمذيـ هؿ دم دوري٣مت اجلٝمش 

 ،قا دم أي َمسجد شمؿ يقاصٙمقا ايمدوري٥مٙمُ َِم هم١من اؽمتْم٣مفمقا أن يٗمٖمقا يمٝمُ 

 .همٜمذا هق ايمقاصم٤م

ـ اهلل سمٔم٣ملم، َمستٕمٖمري ًراهم١مذا مل يٚم٘مـ همٙمٜمؿ أن يِمٙمقه٣م ـمٜم 

 ع َمتت٣ميمٝم٥م.يت٘مرر هذا دم شمالث مُجَ  أٓفمعم  ويمٝمحرصقا



 3الفتاوى العامة املختصرة    

 

45   

 

 ب اظمٝم٦م دم ومػمه زمسب٤م زم٘م٣مء أهٙمف؟ذ  ٔمَ هؾ يُ : 509س

ٓ إذا أوص٣مهؿ أن يب٘مقا فمٙمٝمف  إب ، ذ  ٔمَ ٓ يُ  :ج: وم٣مل فم٣مَم٥م أهؾ ايمٔمٙمؿ

 دم ٌم  ٣م زم٣مفمؼماض أو ٞمٝم٣مضم٥م، أو ومَ أو ىم٣من ايمب٘م٣مء َمِمحقزمً   ،زمٔمد َمقسمف

ْمقا وافمؼمضقا فمعم ومدر اهلل زمسب٤م خ  َس همب٘مقا وسمَ  سمٔمٙمٝمٚمٜمؿ ايمديـ

 َمقسمف ، همٜمٛم٣م يٙمحٗمف زمٔمض ايمٔمذاب زمسب٤م سمٗمِمغمه.

وهؾ ايمٖمتقى  ؟همت٣مءوى إزهر  ودار اإل٣م: َم٣م رأيؽ دم همت510س

 ؟ج َمـ إزهر همحس٤مر  ـ خَتَ فمعم َمَ  ٘مرْ ضمِ 

اإلهمت٣مء همٝمٜم٣م طمغم ىمثغم وىمبغم، ويم٘مـ ؾمٟمهن٣م دار و وى إزهر٣مج: همت

سمٟمطمذ اجت٣مه ايمتٝمسغم  لهمٝمٜم٣م ايمِمقاب واخلْمٟم ، وه ،ؾمٟمن أي همت٣موى

ضمٝم٣من، وَمـ هٛم٣م صم٣مء ىمثغم َمـ وايمتس٣مَمح وايمتس٣مهؾ دم ىمثغم َمـ إ

 .ٞمتٗم٣مد فمٙمٝمٜم٣م آ

 ،٣م دم جم٣مل ايمممئم٥مأو َمتخِمًِم  ٣ميم٘مـ فمعم أي ضم٣مل، إن ىمٛم٦م زم٣مضمثً  

 .حتت٣مصمف َمـ َمس٣مئؾ ايمديـ ٣مهمٙمؽ أن سمبح٧م زمٛمٖمسؽ َم

، همٙمؽ أن قاٞم٤م ايمديـطمر َمـ صمآوإن  ىم٣من ختِمِمؽ دم صم٣مٞم٤م  

 .ام٣م َم٣م دَم٦م سمٗمتٛمع هبهمت٣مء أو نمغممهسمٟمطمذ زمٖمتقى إزهر أو اإل

 .٣م ممـ سمثؼ زمٔمٙمٚمف وهمٗمٜمف ودي٣مٞمتفسمٟمطمذ زمٖمتقى نمغممه ويمؽ أن 
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وايمٖمتقى ٓ سمٗمتٌم أو حتت٘مر فمعم َمـ خترصمقا َمـ إزهر  

د يمف ٜمِ ذ ايمٔمٙمؿ فمعم يد ايمٔمٙمامء ايمذيـ ؾُم طَم ـ أَ همحس٤م، زمؾ يم٘مؾ َمَ 

 .ؿٜمْ وايمٖمَ زم٣ميمٔمٙمؿ وايمٖمٗمف 

 فٗمٌم همٝمسمُ ايمممئم٥م َمس٣مهم٥م يمٙمسٖمر ايمذي  ِت دَ د  هؾ ضَم  :511س

 ايمِمالة ؟

 .طمالف ومقي زمكم ايمٔمٙمامءدم اظمسٟميم٥م ج: 

ٗمٌم همٝمف سمُ  صم٣مز أن ،ىمؾ َم٣م يْمٙمؼ فمٙمٝمف دم ايمٔمرف ؽمٖمر يمٓم٣مهر أنوا 

 .ايمِمالة

( ، يُمٕمٙمٜم٣م أصمرة ؾمخص فمٛمده زمٔمض ايمسٝم٣مرات )سم٣مىمز :512س

 همٜمؾ فمٙمٝمف زىم٣مة؟ ،٣موملويٟمطمذ ايمرزمح ئمٝمش َمٛمف ويقهمر ايمب

  .يمٝمس فمعم ايمسٝم٣مرة ٞمٖمسٜم٣م زىم٣مة ج: 

 .إٞمام ايمزىم٣مة فمعم اظم٣مل اظمتقهمر إذا زمٙمغ ايمٛمِم٣مب وضم٣مل فمٙمٝمف احلقل

 ٣م،ذهبً  ٣مصمراَمً  (85)قهمر َم٣مل زمٙمٕم٦م ومٝمٚمتف سمإذا  :زمِمقرة أوضحو 

 .همٖمٝمف ايمزىم٣مة ،وـمؾ اظم٣مل َمٔمف ؽمٛم٥م هجري٥م (24)فمٝم٣مر 

 الدي دون اهلجري؟ؿ ايمتٔم٣مَمؾ زم٣ميمتٗمقيؿ اظمٝم٘مْ ضُم َم٣م : 513س

 ريخ اهلجري.٣ملم أن ٞمتٔم٣مَمؾ زم٣ميمتوْ لم، هم٣مَٕ وْ يم٘مٛمف طمالف إَ  ،ج: صم٣مئز
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ؿ سمسٚمٝم٥م ضمس٣ميب فمعم َمقاومع ايمتقاصؾ زم٣ميمٙمٕم٥م ٘مْ ضُم َم٣م : 514س

 ٞمجٙمٝمزي٥م؟اإل

لم أن سمسٚمٝمف زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، يمٕم٥م وْ لم، هم٣مَٕ وْ يم٘مٛمف طمالف إَ  ،ج: صم٣مئز 

 ايمٗمرآن ايم٘مريؿ.

 ؟ شف زمٗمقم همٜمق َمٛمٜمؿب  َُم ـ سمَ َمَ »: هؾ صح يمديؽ ضمدي٧م: 515س

ج: ؽمٛمده ضٔمٝمػ، يم٘مـ ايمتُمبف زم٣ميم٘مٖم٣مر َمٛمٜمل فمٛمف دم ىمثغم َمـ  

 إضم٣مدي٧م ايمِمحٝمح٥م.

 د زمخالف ايمٓم٣مهري٥م؟تَ : هؾ ُئمْ 516س

 إن :د، زمؾ إن ايمُمٝمخ ازمـ زم٣مز وازمـ فمثٝمٚمكم وم٣مٓتَ ٔمْ د ويُ تَ ٔمْ يُ  ،ج: ٞمٔمؿ

  .طمالهمٜمؿ أومقى َمـ طمالف إضمٛم٣مف

ن ي٣مير هذا، يم٘مـ ايمُم٣مهد أهنام فمعمٝمخكم وأٞم٣م وإن ىمٛم٦م ٓ أواهمؼ ايمُم

 آفمتداد زمخالهمٜمؿ.

: هؾ صح يمديؽ ضمدي٧م َمس٣مزمٗم٥م ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 517س

 م اظم٠مَمٛمكم فم٣مئُم٥م؟ٕ
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ؿ فمٙمٝمف زمٟمن ايمِمقاب أن همٝمف ٘مَ هق ضٔمٝمػ، وومد ضَم  ٓ،ج: 

فم٥م، رْ زُ  َمثؾ: ايمبخ٣مري، وأيب ،ىمب٣مر ايمٛمٗم٣مد -َمبٜماًم  رصماًل 

 ونمغمهؿ. ...رومْمٛملاوايمد

مل يٚم٦م ضمتك  ، أطم٣مه زمذٞم٤مغم  ـ فمَ َمَ »: َم٣م صح٥م ضمدي٧م: 518س

 ؟شيٖمٔمٙمف

 ج: ٓ يِمح فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

: يٗمقل ايمس٣مئؾ: أصقم ايمٔمُم٣مء دم اظمسجد واحلٚمد هلل، ويم٘مـ 519س

صٙمٝمٜم٣م َمع زوصمتل دم اظمٛمزل َمرة ٟمهؾ جيقز رم أن أرصمع هم :ايمس٠مال

 ؟؟ وأهمٔمؾ هذا ىمؾ يقمأطمرى

 وهل يمؽ ٞم٣مهمٙم٥م. ،جيقز ،ج: ٞمٔمؿ

شمؿ أراد أن يدطمؾ  ٣مؾمخص ىم٣من يٟمىمؾ ؽم٣مٞمدوسمًُم  :يٗمقل: 520س

 اخلالء)احلامم( همٜمؾ جيقز أن ي٘مٚمؾ إىمؾ وهق همٝمف؟

 ٓ ضمرج. ج:

 ه٣م دم صالهت٣م يم٘مقهن٣م سمِمقم٣موسمٛم٘مُمػ ومدَم سمِمقماَمرأة    :521س

 بْمؾ صالهت٣م؟زمدون صمقرب)ذاب( همٜمؾ سمَ 

 بْمؾ.وٓ سمَ  ،سمِمح ايمِمالة ج:
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٤م ٛم  ـ صُم ن ايمسٔمٝمد ظمَ إ» ٥م ضمدي٧م:َم٣م صح :سٟمليَ : 522س

 ؟ش ايمٖمتـ

 .ـم٣مهر إؽمٛم٣مده ايمِمح٥م وايمسالَم٥م : صححف همريؼ َمـ ايمٔمٙمامء، و ج

زمٔمض  زمف هؾ أؾمؼمي ،َمٔمل َمبٙمغ َمـ اظم٣مل  :يٗمقل: 523س

اظمِم٣مضمػ وأضٔمٜم٣م دم اظمسجد،  أو أزمذيمف ٕسة همٗمغمة ىمٛمٖمٗم٥م ؾمٜمر، 

 وهؿ دم ضم٣مصم٥م ؾمديدة؟

تٖمْمـ ـ يَ َمَ  ؾ  ايمٖمٗمراء ومَ  ٕن ، يم٘مـ أٞمِمحؽ زم٣ميمث٣مينطمغم دم ىُمؾ   ج:

 ـ يٛمٖمؼ فمٙمٝمٜم٣م ىمثغم.أَم٣م اظمس٣مصمد همٚمَ  .إيمٝمٜمؿ

رصمؾ اؾمؼمى ومْمٔم٥م أرض َمـ َم٣مل ضمرام ، ايمس٣مئؾ:  يٗمقل: 524س

وهق أن  ،ـ ضٔمًٖم٣ميشمٚمٛمٜم٣م فممم شمؿ زم٣مفمٜم٣م وومد نمال ،دةوسمرىمٜم٣م َم

 همام ايمٔمٚمؾ؟ ،يريد ايمتقزم٥م

ؾ أن ّم  ٖمىم٣من ئمرف ص٣مضم٤م اظم٣مل رد إيمٝمف أصؾ اظمبٙمغ، ويُ ذا إ  ج:

د َمٔمف زمٔمض ايمزي٣مدة َمـ زم٣مب ايمت٘مٖمغم فمـ ذٞمبف، ويقصٙمٜم٣م يمِم٣مضم٤م رُ يَ 

ْمٙم٤م َمع رؽم٣ميم٥م يَ  ،دم ـمرف أو فمػم ايمػميد ،اظم٣مل زمْمريٗم٥م نمغم َمب٣مذة

 .اظمس٣محم٥مهمٝمٜم٣م َمٛمف 
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هم١من مل ي٘مـ ئمرف ص٣مضم٤م اظم٣مل ، همٙمٝمتِمدق زم٣مظمبٙمغ زمٛمٝم٥م  

  .ص٣مضم٤م اظم٣مل

إٓ إذا ىم٣من همٗمغًما همٙمف أن  ،ؾمٝمًئ٣م فأَم٣م ايمزائد فمعم أصؾ اظم٣مل همال يٟمطمذ َمٛم

 ويتِمدق زم٣ميمب٣مومل. ،يٟمطمذ َمٛمف ضمد ىمٖم٣ميتف

قي ، ي٣م ي٣م هل :ؿ ومقل ايمٗم٣مئؾ زم٣ميمٔم٣مَمٝم٥م اظمٌمي٥م٘مْ ضُم َم٣م  يسٟمل:: 526س

 ؟طمرار 

ايمٓم٣مهر أهن٣م ىمٙمٚم٥م سمٗم٣مل فمٛمد ايمتحّس أو ايمتٔمج٤م ، همال ٞمستْمٝمع   ج:

 .وم٣مئٙمٜم٣م يٟمشمؿ ٟمنزمأن ٞمح٘مؿ 

  .يستٕم٣مث هبؿهذه أؽمامء ٕؾمخ٣مص ىم٣من  :هم١من وم٣مل وم٣مئؾ 

أَم٣م أن همال سم٘م٣مد سمٗم٣مل إٓ  ،ومٙمٛم٣م: إن صح ذيمؽ همٗمد ىم٣من هذا ومدياًم 

 فمعم ؽمبٝمؾ ايمٛمدم وايمتحّس.

 ؟هؾ دم ايمبخ٣مري أضم٣مدي٧م ضٔمٝمٖم٥م : 527س

 د َمٛمفٗمِ أصح ىمت٣مب زمٔمد ىمت٣مب اهلل هق صحٝمح ايمبخ٣مري ، وَم٣م اٞمتُ   ج:

ومد يٗمؾ  آٞمتٗم٣مدهمٝمف وَم٣م سمؿ  .َمـ مجٙم٥م ايم٘مت٣مب(%3) ٓ يس٣موي ومد

 .(%1)ـ فم
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 َم٣م صح٥م هذه إضم٣مدي٧م:: 528س

 .شَمٛمف ذَم٥م اهلل ٦مئرِ زمَ  ،اك صالة َمتٔمٚمًد رَ ـ سمَ َمَ »

 .شم اخلب٣مئ٧ماخلٚمر أُ » 

 .شدطمؾ اجلٛم٥م َمدَمـ مخرٓ يَ » 

صعم اهلل فمٙمٝمف  ثب٦م َمٛمٜم٣م رء فمـ رؽمقل اهللىمٙمٜم٣م ضٔم٣مف ٓ يَ   ج:

 ، َمع سمٖم٣موت َمراسم٤م ايمّمٔمػ .وؽمٙمؿ

س ايمٖمٗمغمة ،  ىمؾ إسم٘مٖمٙم٦م زم٣ميمتِمدق فمعم  زمٔمض  يٗمقل:: 529س

فمعم هذا احل٣مل  ُت ٣م، ووهمٗمٛمل اهلل،  وِس َم٣ميمٝم   ٣مفمْمٝمٜمؿ َمبٙمٕمً أؾمٜمر 

 .ؽمٛمقات

ر َمـ َمُ ومْمع هذا اظمبٙمغ يمُمٜمقر  ضمتك أَ أن سمٔمّست ، وؽمقف وأ 

 شمؿ ؟إ قم  صؾ ايمٔمْم٣مء زمٖمّمؾ اهلل ، همٜمؾ فماوأأزَم٥م َم٣ميمٝم٥م شمؿ 

ًٓ ج:  .يمؽ دم ؽمبٝمؾ اهللْذ فمعم زمَ  اصمزاك اهلل طمغمً  :أو

 .شمؿ فمٙمٝمؽإ: ٓ ٣مشم٣مٞمٝمً  

 

 



 3الفتاوى العامة املختصرة    

 

52   

 

َمٔمل َم٣مل ي٘مٖمل يمزواج ويمدي، ومل أضم٨م   يٗمقل:: 530س

 م ؟د  ومَ أُ  امايمبٝم٦م، همٟمهي

ٝم٦م فمٙمٝمف ايمٖمتٛم٥م ُِم م احل٨م َم٣م دام ايمقيمد يٚم٘مٛمف ايمِمػم، هم١من طَم د  : ومَ ج

 م زواصمف.د  همٗمَ 

 ،هٙمٜم٣م يمٙمٔمالجأزوصمتل أرؽمٙمتٜم٣م يمبٝم٦م  ٦ْم َض رِ ىمٙمام َمَ  :يٗمقل: 531س

ٞم٦م َمٙمزم أ :همٔم٣مسمبٛمل ايمبٔمض ووم٣ميمقا ،طمذه٣مآذه٤م همأذا ؾمٖم٣مه٣م اهلل ١مهم

 !زمٛمٖمٗم٥م فمالج زوصمتؽ

  .مٙمزَ ٓ سمُ  :اضمد اظمُم٣ميخ همٗم٣ميمقأيم٦م ٟمهمس  

 ؟٦مذا َمرضإم زمٛمٖمٗم٥م فمالج زوصمتل ٙمزَ ٞم٣م َمُ أ٣م همٜمؾ ضمٗم  

 .ذا َمرض٦مإم زمٔمالج زوصمتؽ ٙمزَ أٞم٦م َمُ  ،ٞمٔمؿ ج: 

اَُمقَن فَمعَم ايمٛم َس٣مِء زماَِم } :وم٣مل سمٔم٣ملم م وومدٙمزَ وىمٝمػ ٓ سمُ   صَم٣مُل وَمق   ايمر 

ْؿ  ـْ َأَْمَقاهِلِ َؾ اهلل ُ زَمْٔمَّمُٜمْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض َوزماَِم َأْٞمَٖمُٗمقا َِم ]ايمٛمس٣مء:  {هَمّم 

  ؟[34

ذا ١مهم ،٥مذا ىم٣مٞم٦م صحٝمحإسمستٚمتع هب٣م سمْمٝم٤م ٞمٖمسؽ أن وىمٝمػ 

 !؟هٙمٜم٣مأيمٗمٝم٦م هب٣م فمٛمد أمهٙمتٜم٣م وأَمرض٦م 
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وَم٣م أهمت٣مك زمف ايمُمٝمخ هق ومقل ؿم٣مئٖم٥م َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء، يم٘مـ ٓ أصمد 

 هلؿ ضمج٥م واضح٥م.

هؾ صح أن ايمرؽمقل صٙمقات اهلل وؽمالَمف فمٙمٝمف   يٗمقل::532س

 وهل شمٝم٤م؟ ٥مسمزوج أم اظم٠مَمٛمكم طمدجي

هؾ ايمٔمٙمؿ، زمؾ مل يتزوج أزمكم  ٣مفمٙمؿ همٝمف طمالهمً أٞمٔمؿ، وهذا ٓ   ج:

م اظم٠مَمٛمكم فم٣مئُم٥م ريض أإٓ ا زم٘مرً  صٙمقات اهلل وؽمالَمف فمٙمٝمفايمرؽمقل 

 يؼ.د  يٗم٥م زمٛم٦م ايمِم  د  ايمِم   ،اهلل فمٛمٜم٣م

ن أزوصمٜم٣م دم فمٗمد ايمزواج  ن سمُمؼمط فمعمأٚمرأة هؾ جيقز يمٙم: 533س

 زمٔمد ايمزواج؟ ٥مسمٔمٚمؾ َمقـمٖم

ز ذيمؽ فمدد ىمبغم َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ.صَم  ج:  ق 

 ؟شايمقايمد أوؽمط أزمقاب اجلٛم٥م»َم٣م صح٥م ضمدي٧م: : 534س

 ٛمف زمٔمض ايمٔمٙمامء.س  : ضَم ج

 ايم٘مالم أشمٛم٣مء ايمقضقء؟:هؾ جيقز 535س

 : جيقز.ج

 ضم٘مؿ ايمٛمٔمل دم اجلرائد وايمِمحػ؟َم٣م :536س

 ف َم٣م دام زمٟميمٖم٣مظ ٓ خت٣ميمػ ايمممئم٥م.ٓ َم٣مٞمع َمٛمو ،ئزصم٣م: ج
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 ؟شؾٝمٗمومٝمٙمقا هم١من ايمُمٝم٣مؿمكم ٓ سمَ » :ضمدي٧م: َم٣م صح٥م 537س

 ج: ضٔمٝمػ.

زمؾ رضب ايمٛم٣مس أىمب٣مد اإليقؾمؽ أن يَ » :ضمدي٧م: َم٣م صح٥م 538س

 ؟ش اظمديٛم٥مأفمٙمؿ َمـ فم٣مملِ  اهمال جيدون أضمًد  ،يْمٙمبقن ايمٔمٙمؿ

 ٘مالمه٣م َمديمسهم ،ايمززمغموأيب ازمـ صمري٨م  سمديمٝمس وفمٙمتف ،ضٔمٝمػج: 

 .زم٣ميمتحدي٧م ٣مومل يٌمضم 

وومٖمف  لمإ (لال  اظمٛمتخ٤م َمـ فمٙمؾ اخَل )وأؾم٣مر اإلَم٣مم أمحد ىمام دم  

(97). 

َمـ سمِمحٝمح ايمُمٝمخ  ٤َم ج  ٔمَ وسمَ  ،ٖمف ايمُمٝمخ احلقيٛمل ضمٖمٓمف اهللٔم  وَض  

  .أمحد ؾم٣مىمر يمف

ؾ، أو َض أو أُ  ؾِض ايمٙمٜمؿ أفمقذ زمؽ أن أَ » : َم٣م صح٥م ضمدي٧م:539س

ايمذي يٗم٣مل  شؾ فمقم  ٜمَ أو جُي  ؾصمٜمَ ؿ، أو أَ ـمٙمَ أو أُ  ؿـمٙمِ ل، أو أَ زَ ل، أو أُ زِ أَ 

 فمٛمد اخلروج َمـ اظمٛمزل؟

  .ريض اهلل فمٛمٜم٣م م ؽمٙمٚم٥مٔمبل وأُ زمكم ايمُم   فمٙمتف آٞمٗمْم٣مع ،ضٔمٝمػج: 

 اهلل. ضمٖمٓمٜمام ،وؾمٝمخٛم٣م أمحد أزمق ايمٔمٝمٛمكم ،ٖمف ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوئم  وومد َض 
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 ؟شؿ زمٔمد اضمتالمتْ ٓ يُ »صح٥م ضمدي٧م: : َم٣م 540س

  .ضٔمٝمٖم٥مأؽم٣مٞمٝمده  ج:

 اؽمؿ ايمٝمتؿ مت٣مًَم٣م. ع فمٛمٜمامهمِ ايمٕمالم أو اجل٣مري٥م إذا زمٙمٕم٣م رُ  ويم٘مـ

 :هؾ صقت اظمرأة فمقرة ؟541س

ًٓ  ج: همٙمٝمس همٝمف  ،إذا ىم٣من يمٝمس همٝمف سمٕمٛم٨م وٓ طمّمقع زم٣ميمٗمقل :إمج٣م

 .رء ويمٝمس زمٔمقرة

  .إذا ىم٣من همٝمف همتٛم٥م هم٣مهلل ٓ ي٤م ايمٖمس٣مدو 

ي٘مـ همٝمف طمّمقع  صقت اظمرأة يمٝمس زمٔمقرة إن مل أَم٣م ايمديمٝمؾ فمعم أن

ًٓ ََمْٔمُروهًم٣م } :همٗمقيمف سمٔم٣ملم -زم٣ميمٗمقل ـَ وَمْق َوإَِذا  }وومقيمف سمٔم٣ملم: {  َووُمْٙم

ـْ َوَراِء ضِمَج٣مٍب  ـ  َِم ـ  ََمَت٣مفًم٣م هَم٣مؽْمَٟميُمقُه ـ  زمال ؾمؽ وهُ   { ؽَمَٟميْمُتُٚمقُه

ـ  صم  ايمس٠مال ايمذي وُ  ـؽمٝمجبـ فم  .ف هل

 : َم٣م صح٥م هذه إضم٣مدي٧م:542س

 .شيقم ايمٗمٝم٣مَم٥م لمإ لَمتأاخلغم دم  ودم »

ويم٘مـ وؽمٔمٛمل ومٙم٤م فمبدي  ،ٛمل ؽمامئل وٓ أريضتٔمؽِم َم٣م وَ » 

 .شاظم٠مَمـ

 .شايمت٣مئ٤م ضمبٝم٤م ايمرمحـ» 
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 .شايم٘مالم دم اظمسجد يٟمىمؾ احلسٛم٣مت ىمام سمٟمىمؾ ايمٛم٣مر احلْم٤م» 

 ؟شيقم صقَم٘مؿ يقم ٞمحرىمؿ» 

 ج: ىمٙمٜم٣م ٓ سمثب٦م فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

أصمره ومبؾ أن جيػ  أفمْمقا إصمغم» :َم٣م صح٥م ضمدي٧م:543س

  ؟شفمرومف

 .ؽمٛمده ضٔمٝمػج: 

 ٟمشمؿ ؟ي ح  َّم ـ مل يُ : هؾ َمَ 544س

وهق ومقل أىمثر  ،ٛم٥م فمعم ايمٗمقل ايمِمحٝمحؽُم  هم٣مٕضحٝم٥م :ؿشمٟميٓ ج: 

 .هؾ ايمٔمٙمؿأ

 ؟َم٣م هل ايمِمٝمٕم٥م ايمِمحٝمح٥م يمٙمت٘مبغم دم ايمٔمٝمد: 545س

  .صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ٓ سمِمح صٝمٕم٥م فمـ رؽمقل اهللج: 

، هم٣مَٕمر  ت صٝمغ ايمت٘مبغم ايمقاردة فمٛمٜمؿسمٔمددهمٗمد فمـ ايمِمح٣مزم٥م وأَم٣م 

  ومري٤م.

 : َم٣م صح٥م هذه إضم٣مدي٧م:546س

 .شبٕمض ىمؾ فم٣ممل زمٟمَمر ايمدٞمٝم٣م، صم٣مهؾ زمٟمَمر أطمرةإن اهلل يُ »

 .ش٣م٣م ضمٗم  د اهلل ضمٗم  بِ يمقٓ ايمٛمس٣مء يمٔمُ  »
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٣م َم٣م، ٣م َم٣م فمسك أن ي٘مقن زمٕمٝمّمؽ يقَمً ضمبٝمبؽ هقٞمً  ٤ْم بِ ضْم أَ »

 .ش٣م َم٣مبٝمبؽ يقَمً ٣م َم٣م فمسك أن ي٘مقن ضمزمٕمٝمّمؽ هقٞمً  ْض ٕمِ زمْ وأَ 

 .شسٟمل اهلل يٕمّم٤م فمٙمٝمفـ مل يَ َمَ  »

  .(ايمقارد دم أن ويمد ايمزٞم٣م ٓ يدطمؾ اجلٛم٥م) 

 .شنمالقإٓ ؿمالق دم »

رى َمٛمٜم٣م إٓ هذا ي٣م أؽمامء، إن اظمرأة إذا زمٙمٕم٦م اظمحٝمض مل سمِمٙمح أن يُ » 

 شوهذا

 .(٣ميمد خمتقٞمً ايمٛمبل وُ  ىمؾ إضم٣مدي٧م ايمقاردة دم أن)

 .شـ ٞمْمؼ زم٣ميمّم٣مدأٞم٣م أهمِمح َمَ »

ـ يبؽ، وضم٤م فمٚمؾ يٗمرب إلم ين أؽمٟميمؽ ضمبؽ وضم٤م َمَ إايمٙمٜمؿ »

  ؟شضمبؽ

ثب٦م فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف ج: ىمؾ هذه إضم٣مدي٧م ٓ سمَ 

 وؽمٙمؿ.
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 : َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م:547س

وم٣مل: همٟمؽمٙمؿ إفمرايب زمٔمد، ش ه زم٣ميمٛم٣مرمم  زمٗمػم َمممك همبَ  ضمٝمثام َمررَت »

٣م، َم٣م َمررت ؽمٙمؿ سمٔمبً ووم٣مل: يمٗمد ىمٙمٖمٛمل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و

 ؟زمٗمػم ىم٣مهمر إٓ زمممسمف زم٣ميمٛم٣مر

 .)واظمرؽمؾ َمـ ومسؿ ايمّمٔمٝمػ( ؾ زم٣مإلرؽم٣ملَمٔمج: ضمدي٧م 

 وؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي. ايمدارومْمٛملواإلَم٣مم أزمق ضم٣مسمؿ   ىمذا رصمح

 ؟كٛمَ ثْ ك َمَ ٛمَ ثْ َمَ  (وايمٛمٜم٣مر)ايمٙمٝمؾ  ضمدي٧م صالة: 548س

 يم٘مـ يمٖمٓم٥م )وايمٛمٜم٣مر( ٓ سمِمح. ،احلدي٧م صحٝمحج: 

 ؟شأزواصمٜم٣م رٔطِم  ظمرأةا»: ضمدي٧م صح هؾ: 549س

 أزواصمٜم٣م رٔطِم  سم٘مقن اظمرأة أن همٝمٜم٣م ايمتل إضم٣مدي٧م ىمؾ: ج

 .ضٔمٝمٖم٥م أضم٣مدي٧م -اجلٛم٥م دم يمف سم٘مقن واظمٗمِمقد-٣م طمٙمٗمً  ٕضمسٛمٜمؿ أو 

 .ايمٔمدوي َم٥مال  ايمٔمَ  ٛم٣مؾمٝمخ فٖمٔم  َض  وومد 

 ؟شيمٕمغمٞم٣م ؼوايمُم   ،يمٛم٣م حدٙمايم» : ضمدي٧م صح٥م َم٣م: 550س

 .يّمٔمٖمفىمثغًما  دويايمٔم ؾمٝمخٛم٣م ؽمٚمٔم٦م وومد ضٔمٝمٖم٥م، ؿمرومف: ج
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 أصمٔمٙمف هم١مَم٣م ،واضمدة يمذزمٝمح٥م إٓ ي٘مٖمل ٓ َم٣مل َمٔمل: 551س

 م؟د  ُأومَ  همٟمهيام فمٗمٝمٗم٥م، أو أضحٝم٥م

 ديمِ وُ  هم١من :يمٙمقوم٦م ايمٛمٓمر يم٘مـ ايمٔمٙمامء، مجٜمقر فمٛمد ٛم٥مؽُم  ٣ممه٣متىمٙم: ج

 فمٝمد ومؼمبا وإن .ايمٔمٗمٝمٗم٥م مد  همٗمَ  ،ايمس٣مزمع ايمٝمقم فمعم وأوؾمؽ ويمد يمؽ

 .إضحٝم٥م مد  همٗمَ  إضحك

 أرى أفمٙمؿ واهلل: يٗمقل ايمٔمدوي زمـ كَمِمْمٖم ؾمٝمخٛم٣م وؽمٚمٔم٦م

 .أهمّمؾ إضحٝم٥م

 يمسٝمدٞم٣م وم٣مل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمرؽمقل أن صح هؾ: 552س

 ؟شزمٚم٠مذن َم٠مذن كح  َض » :زمالل

 .ؽمٛمد أي هلذا أفمٙمؿ ٓ: ج

 .سم٣ميمػ ؽمٛمده فمـ يٗمقل ايمٔمدوي ؾمٝمخٛم٣م ؽمٚمٔم٦ُم  وومد 

 ضحٝم٦ُم  يمق أزم٣مرم ٓ) :ومقيمفريض اهلل فمٛمف  زمالل فمـ ورد ومد :ومٙم٦م

 .أيًّم٣م فمٙم٥م زمف يم٘مـ ،(زمديؽ

 ؟شايمث ٨ُم و ايمَٔم٨ُم  ٨م  احلَ  ُؾ َّم همْ أَ »: ضمدي٧م صح٥م َم٣م: 553س

 . ضٔمٝمػ: ج

 . زم٣ميمتٙمبٝم٥م ايمِمقت رهمع هق :٨ّم وايمٔمَ 
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 .وإض٣مضمل يْد اهلَ  دَم٣مء ؽمٝمالن: ٨ّم وايمث  

 اجلبغمة؟ فمعم اظمسح دم ضمدي٧م أي يمديؽ ٦مبَ شمَ  هؾ: 554س

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  هللا رؽمقل فمـ شم٣مزم٦م ضمدي٧م أي فمعم أومػ مل: ج

 .اجلب٣مئر فمعم اظمسح دم

 . اؽمتقاء فمعم يمتجػمه ايمٔمٓمؿ فمعم دَُم سمُ  ايمتل ايمٔمٝمدان هل: واجلبغمة

 .فمٙمٝمٜم٣م ُيٚمسح أٞمف فمعم ايمٖمٗمٜم٣مء ومجٜمقر

 همتٛم٥م اهلل ووم٣مه ،اجلٚمٔم٥م يمٝمٙم٥م َم٣مت ـَمَ »: ضمدي٧م صح٥م َم٣م: 555س 

 ؟شايمٗمػم

 .ضٔمٝمػ احلدي٧م: ج

ـ   مل ـَمَ  َمٛم٣م يمٝمس»: ضمدي٧م صح٥م َم٣م: 556س  ؟شنآزم٣ميمٗمر يتٕم

 .ايمٙمٖمظ هبذا ؾم٣مذ: ج

 ايمِمقت ضمسـ يمٛمبل نذِ أَ  َم٣م يمًمء اهلل نذِ أَ  َم٣م» :ايمِمحٝمح ويمٖمظ 

 .شزمف ٜمرجَي  زم٣ميمٗمران

 ؟ شايمرأس َمـ ذٞم٣منإُ » :ضمدي٧م صح هؾ: 557س

 .ضٔمػ ؿمرومف ىمؾ دم: ج
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 ؟شدار رزمٔمقنأ اجل٣مر»: ضمدي٧م صح٥م َم٣م: 558س

 . وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمـ يِمح ٓ: ج

 ؟شايمِمالة دم ئمجـ ايمٛمبل ىم٣من» :ضمدي٧م صح٥م َم٣م:559س

 .ضٔمٝمػ احلدي٧م: ج

 ىمٜمٝمئ٥م ف،يدي فمعم َمستٛمًدا يمٙمرىمٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ايمسجدة َمـ يٗمقم :وَمٔمٛم٣مه 

 .ايمٔمجكم ـئمج ـَمَ 

 ،ٝم٤م وايمٛمس٣مءَمـ دٞمٝم٣مىمؿ ايمْم   ٤م إرم  ب  ضُم » :َم٣م صح٥م ضمدي٧م: 560س

  ؟شرة فمٝمٛمل دم ايمِمالةٙم٦م ومُ ٔمِ وصُم 

 وهبذا أفمٙمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه. .٣ميمفوايمِمقاب إرؽم ،ج: ضٔمٝمػ

ر ىمؾ زمُ ايم٘مرد دُ آي٥م   أـ ومرَمَ »: هؾ صح يمديؽ ضمدي٧م: 561س 

 ؟شمل يٚمٛمٔمف َمـ دطمقل اجلٛم٥م إٓ اظمقت ،صالة

 . زمف َمع ايم٘مالم همٝمفغَم د حمٚمد زمـ مِحْ رُ ٖمَ يمتَ  :ج: همٝمف ضٔمػ

 ي٥م ايم٘مرد أدزم٣مر ايمِمٙمقات.آوأَم٣م َمـ ضمٝم٧م ايمٔمٚمؾ همال زمٟمس زمٗمراءة  

 هذه إضم٣مدي٧م: ٦م: هؾ صح562س

 .شن ؾم٣مء اهللإصمر ٦م إبَ وشمَ  ،وازمتٙم٦م ايمٔمروق ،ذه٤م ايمٓمٚمٟم »

 .شرزومؽ أهمْمرُت  وفمعم ،ايمٙمٜمؿ يمؽ صٚم٦ُم » 
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 .شايمبْمـ ٞمقَم٥م أهؾ ايمٛم٣مر ايمٛمقم فمعم» 

 .ش٣مو ٞمٌماٞمٝم  أ٣م ي  ن ؾم٣مء هيقدإهمٙمٚم٦م  ،ؽ ايمزاد ومل ي٨مٙمَ َمَ ََمـ  » 

 .شٓ زىم٣مة دم اخلرضوات» 

 .شنآايمرمحـ فمروس ايمٗمر» 

 ؟شمل سمِمبف هم٣موم٥م ،ـ ومرأ ايمقاومٔم٥م ىمؾ يمٝمٙم٥مَمَ » 

 درصم٥م ىمؾ ضمدي٧م دم ٦مىمٙمٜم٣م ضٔمٝمٖم٥م ٓ سمِمح، وإن سمٖم٣موسمج: 

 .ايمّمٔمػ

هؾ ٞمٚمًم أَم٣مَمٜم٣م أو طمٙمٖمٜم٣م أو  ؟ع اجلٛم٣مزةٝمٛم٥م دم سمُمٝمَم٣م ايمُس : 563س

 يٚمٝمٛمٜم٣م أو فمٛمٜم٣م يس٣مره٣م؟ فمـ

دم اظمسٟميم٥م همٝمف  صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىمؾ ايمقارد فمـ رؽمقل اهللج: 

  .ضٔمػ

 أَم٣مَمٜم٣مايمسغم  أن ايمٔمٙمامء مج٣مهغم، وفمٛمد واؽمع  اظمسٟميم٥م دمَمر وإ

 . وم٣ميمف ايمٛمقوي.اظم٣مر وأ ايمراىم٤م ؽمقاء ،أهمّمؾ

فمٝمٛم٣من ٓ متسٜمام ايمٛم٣مر: فمكم زم٘م٦م َمـ » َم٣م صح٥م ضمدي٧م:: 564س

 ؟شطمُمٝم٥م اهلل، وفمكم زم٣مسم٦م حترس دم ؽمبٝمؾ اهلل

 ج: ضٔمٝمػ.
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٣م َمـ ىمت٣مب اهلل همٙمف ـ ومرأ ضمرهمً َمَ »َم٣م صح٥م ضمدي٧م:  : 565س

امل ضمرف، ويم٘مـ أيمػ  : أَمث٣مهل٣م، ٓ أومقلمْم ٛم٥م، واحلسٛم٥م زمٔمَ زمف ضمس

 ؟شفوَمٝمؿ ضمر ،وٓم ضمرف ،ضمرف

ج: أفمٙمف زم٣ميمقومػ ىمثغم َمـ ايمٛمٗم٣مد، أي أٞمف َمـ ىمالم فمبد اهلل زمـ 

 .ريض اهلل فمٛمف َمسٔمقد

 :ؾ يمف ضم٘مؿ ايمرهمع ؟ همٗم٣مله ٛم٣م ايمٔمدوي وأٞم٣م أؽمٚمع:ؾمٝمخؾ ئِ وومد ؽُم  

ٓ. 

ضقء ومبٙمف وايمقضقء زمرىم٥م ايمْمٔم٣مم ايمق»: هؾ صح ضمدي٧م: 566س

 ؟شزمٔمده

 .ثب٦م زمح٣ملٓ يَ  ،ج: هذا َمٛم٘مر

 ايمٕمغم زم٣ميممم؟ دفمق فمعمأن أرم  جيقز هؾ :567س

ْٜمرَ  اهلل ُ ُي٤ُِم  َٓ }٣م. وم٣مل سمٔم٣ملم: جيقز إذا ىمٛم٦م َمٓمٙمقَمً  ج:  زم٣ِميمُسقءِ  اجْلَ

ـَ  ٓ   ايْمَٗمْقلِ  َِم ـْ  إِ   .[148: ايمٛمس٣مء] { فَمٙمِٝماًم  ؽَمِٚمٝمًٔم٣م اهلل ُ َوىَم٣منَ  ـُمٙمِؿَ  ََم

 ومد اهلل هم١من ـمٙمٚمف، ََمـ فمعم اظمٓمٙمقم يدفمق أن ٓإوم٣مل زمٔمض ايمٔمٙمامء: 

 .يمف أرطمص
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 ضمسبل اهلل وٞمٔمؿ ايمقىمٝمؾ؟ :َمتك أومقل :568س

دم  ليمٗمِ أُ ضمكم فمٙمٝمف ايمسالم اخلٙمٝمؾ  ٣مإذا وومع فمٙمٝمؽ ـمٙمؿ ، ىمام وم٣مهل ج:

ضمٝمٛمام وم٣مل هلؿ فمٙمٝمف ايمِمالة وايمسالم ايمٛم٣مر ، ووم٣مهل٣م ايمرؽمقل حمٚمد 

   .٣ميامٞمً إهمزادهؿ  !قهؿومد مجٔمقا يم٘مؿ هم٣مطمَُم إن ايمٛم٣مس  :ايمٛم٣مس

 َمع ؟يمٙمٔمزاء اظمٝم٦م أهؾ ٦مزمٝم إلم جمتٚمٔمكم ه٣مبايمذ   ضم٘مؿَم٣م : 569س

 اظمسجؾ؟ دم ايمٗمرآن ُمٕمٙمقنيُ  ؿٟمهنزم ايمٔمٙمؿ

 .همٝمف ضمرج ٓو صم٣مئز: ج

 هم٣مؾمؼمي٦م اجل٣مَمٔم٥م، دم أضمدهؿ ، أوٓد شمالشم٥م فمٛمدي :يٗمقل: 570س

 أٞم٣م همٜمؾ آزمتدائٝم٥م، دم زآ امهم هاطمقأ أَم٣م ،(سمقب ٓب)٣م ضم٣مؽمقزمً  يمف

 ؟ ٓ أم ايمٔمدل زم٣مب َمـ َمثٙمف هلام أؾمؼمي ٟمنزم َمٙمزم

  وأىمرَمٜمؿ ٣مأيًّم  حترَمٜمؿ ٓ يم٘مـ ، ب٥مسب  َمُ  هب٥م همٜمذه :مٙمزَ زمٚمُ  يمس٦َم : ج

 .سمٔم٣ملم اهلل أىمرَمؽ هب٣م، يٖمرضمقا ضمتك  اهلداي٣م زمبٔمض

 فمعم ايمٗم٣مئؿ يم٘مـ ،همٗمغمة سةأ وأفمٙمؿ ،يمٙمزىم٣مة َم٣مل َمٔمل: 571س

 رات،٘مِ ْس واظمُ  راتخد  اظمُ  يتٔم٣مؿمك وايمزوج .٥مايمزوصم سةإ ؾمئقن

 ضم٣ميمتف َمع يمزوصمٜم٣م ُأفمْمٝمٜم٣م أن ٙمزميَ  أو ايمزىم٣مة هل كْمَ سُمٔمْ  أن جيقز همٜمؾ

 يمؽ؟ ٜم٣موصٖمتُ  ايمتل
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 ؾمؽ زمال ايمزوصم٥م فمطِ ٟمهم ،ايمس٠مال دم رىمِ ذُ  ىمام احل٣مل ىم٣من إذا: ج

 .ري٤م وٓ

 ايمسٙمسٙم٥م)و ، (اجل٣مَمع ضٔمٝمػ) دم ضمدي٧م ىمؾ هؾ: 572س

 ؟ ضٔمٝمػ – اهلل رمحف – إيمب٣مين ايمُمٝمخ ٖمفٔم  َّم يُ  َم٣م وىمؾ ، (ايمّمٔمٝمٖم٥م

 يّمٔمٖمف مم٣م( %95) فمعم زيديَ  َم٣م أن سمبكم آؽمتٗمراء طمالل َمـ:  ج

 .يمف سمّمٔمٝمٖمف دم ؼحُمِ  وهق ،ثب٦ميَ  ٓ ضٔمٝمػ  -اهلل رمح٥م فمٙمٝمف -ايمُمٝمخ

 ٓ وهق ،إي٣مم هذه دم ايمٖمٗمغم ايمٔمٙمؿ ٤مؿم٣ميم يٖمٔمؾ َم٣مذا: 573س

 يمٙمٕمالء؟ اٞمٓمرً  ايم٘مت٤م ذاء يستْمٝمع

 وصمؾ فمز اهلل يقؽمع أن إلم ومًت٣م٠مَم ايمُم٣مَمٙم٥م زم٣مظم٘متب٥م آىمتٖم٣مء يٚم٘مٛمف: ج

 .فمٙمٝمف

 ايمبح٧م دم ويمٝمجتٜمد اظمذىمقر، يمٙمسب٤م ايمٔمٙمؿ ؿمٙم٤م فمـ يتقومػ وٓ 

 .ايمٔمٙمؿ ؿمٙم٤م َمع فمٚمؾ فمـ

 ـم٣مهر ايمٛم٣مس زمٔمض اظمقاصالت دم: ايمس٣مئؾ إخ يٗمقل: 574س

 أن زجيق همٜمؾ ،ايمٛم٣مس َمـ إَمقال يْمٙمبقن ،واظمس٘مٛم٥م ايمٖمٗمر ضم٣مهلؿ

 أفمْمٝمٜمؿ؟
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 فمعم يدل احل٣مل دام َم٣م سمٔمْمٝمٜمؿ أن جيقز اجلقاز ٞم٣مضمٝم٥م َمـ: ج

 .اظمس٘مٛم٥م أو ايمٖمٗمر

 همال ،ضمرهم٥م ايمتسقل واختذ حمت٣مل َمٛمٜمؿ اواضمًد  أن سمٔمٙمؿ ىمٛم٦َم  وإن 

 .فسمٔمْم

 ،وَمتٔمٖمػ همٗمغموهق  زمٙمدك دم أو ٣مومريبً  أو يمؽ اصم٣مرً أن  فمٙمٚم٦َم  وإذا 

 .ؾمؽ زمال أهمّمؾ ٙمٝمففم ايمزىم٣مة أو هم٣ميمِمدوم٥م

 ؟همٔماًل  ايمزَم٣من رطِم آ دم إي٣مم هذه دم ٞمحـ ؾه: 575س

 .ايمٕمٝم٤م َمـ همٜمذا :وضمده اهلل إٓ هذا ٔمٙمؿيَ  ٓ: ج

 ايمزي٣مدات هذه إن: يٗمقل احلدي٧م أهؾ زمٔمض ؽمٚمٔم٦م: 576س

 :وهل ،ضٔمٝمٖم٥م

 .شايمٛم٣مر دم ضاليم٥م ىمؾ»

 .ش...ايمٛم٣مر أهؾ َمـ صٛمٖم٣من» ضمدي٧م دم شَمٙمٔمقٞم٣مت همٜمـ ايمٔمٛمقهـ» 

 ،نمالم ي٣م» ضمدي٧م دم.  شبايم٘مر َمع وايمٖمرج ،ايمٛمٌم َمع ايمٛمٌم»

 ؟شؽيٖمٓم اهلل اضمٖمظ

 اهلل صعم اهلل رؽمقل فمـ ثب٦مسمَ  ٓ ضٔمٝمٖم٥م ايمزي٣مدات هذه ،ٞمٔمؿ: ج

 .وؽمٙمؿ فمٙمٝمف
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 همٝمٜم٣م وردت ايمتل إضم٣مدي٧م أصقل أن سمٔمٙمؿ أن فمٙمٝمؽ يم٘مـ 

 .صح٣مح شمقازم٦م -ايمزي٣مدات هذه

 اظمس٣مهمر؟ فمعم اجلٚمٔم٥م صالة جت٤م هؾ: 577س

 .همحسـ صالمه٣م وإن ،مج٣مفم٥م وٓ مجٔم٥م فمٙمٝمف جت٤م ٓ اظمس٣مهمر: ج

 ازمٛمف؟ يٕمت٣مب أن يمألب جيقز هؾ :يٗمقل: 578س

 .ٝمب٥مايمٕمِ  حتريؿ دم ايمٛمِمقص يمٔمٚمقم :جيقز ٓ: ج

 .، رمحف اهللفمثٝمٚمكم ازمـايمُمٝمخ  وم٣مل هذا وزمٚمثؾ 

 ايمبحقث عٚمَ جَمْ  ـَمِ  اظمُم٣ميخ زمٔمض ؽمٚمٔم٦م :يٗمقل: 579س

 هؾ همٜمؾ (ىمٖم٣مر ايمٛمِم٣مرى :ٞمٗمقل أن يِمح ٓ) :يٗمقل اإلؽمالَمٝم٥م

 ىمٖم٣مر؟ ِم٣مرىايمٛم

 ؟!ىمٖمر اإلؽمالم نمغم ديـ أي أن ديـ َمـ رةذَ  فمٛمد ـَمَ  ُمؽيَ  وهؾ: ج

 !!ذٓناخلِ  َمـ زم٣مهلل ٞمٔمقذ وهبت٣من، وزور همب٣مؿمؾ ل  فمِ ايمد   هذا ومقل أَم٣م

/ 3) ؾَح وايمٛم   وإهقاء ؾٙمَ اظمِ  دم ؾَِم ايمٖمِ  ىمت٣مزمف دم ضمزم ازمـ وم٣مل ومد

111): 
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ـْ ؽَمَٟميمْ  } :همٗم٣مل ايم٘مٖم٣مر فمـ سمٔم٣ملم وأطمػم) 
ـْ طَمَٙمَٗمُٜمْؿ َويَمئِ َتُٜمْؿ ََم

ـ  اهلل ُ   وهؿ ،زمقٞمفذ  ٘مَ يُ  وٓ صدومف ٔمرهمقنيَ  أهنؿ سمٔم٣ملم همٟمطمػم {يَمَٝمُٗمقيُم

  .إَم٥م َمـ أضمد َمـ طمالف زمال ىمٖم٣مر وهؿ ،وايمٛمِم٣مرى ايمٝمٜمقد

 وطمروصمف ىمٖمره دم إَم٥م َمـ أضمد َمـ طمالف همال ،ىمٖمرهؿ أٞم٘مر ـوَمَ 

 (.  اإلؽمالم فمـ

 ؟(َمٔملاجل٣م مرَ احَل ) ىمٙمٚم٥م جتقز هؾ: 580س 

زه٣مصَم : ج  .رمحف اهلل فمثٝمٚمكم ازمـ ىم٣ميمُمٝمخ :ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض ق 

 رَمٙم٥م؟إ أو اظمْمٙمٗم٥م طمتلأ فمعم ٞمٖمؼأ أن جي٤م هؾ:581س

 ،فمٙمٝمؽ وصم٤م ،فمٚمؾ أو َم٣مل هل٣م ويمٝمس قهل٣مٔمُ يَ  ـَمَ  هل٣م ي٘مـ مل ذاج: إ

 .ايمٕمقاي٥م ؿمرق دم ٖمسدسمَ  أو سمّمٝمع سمؼمىمٜم٣م أن زمح٣مل جيقز وٓ

 سمِمحٝمح دم امءٙمايمٔم زمٔمض اطمتالف دم ايمسب٤م َم٣م: 582س

 ؾم٣مىمر أمحد وايمُمٝمخ إيمب٣مين ايمُمٝمخ زمكم ،وسمّمٔمٝمٖمٜم٣م إضم٣مدي٧م

 ونمغممه٣م؟

 :أزمرزه٣م يمٝمؽإو ،اصمد   ىمثغمة إؽمب٣مب: ج

 ؿشمَ  ـوَمِ  ، ايمرواة زمٔمض وسمّمٔمٝمػ سمقشمٝمؼ دم آطمتالف: إول

 .فمدَمٜم٣م َمـ واظمت٣مزمٔم٣مت ايمُمقاهد دم روايتٜمؿ بقلومَ  دم آطمتالف
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 َمـ ىمثغم دم زم٣ميمُمقاهد احلدي٧م سمرومٝم٥م دم آطمتالف: ايمث٣مين

  .اظمقاؿمـ

  .نمغممه٣م فمٛمد اصمد   ضٔمٝمٖم٥م زمْمرق ٣مأضمٝم٣مٞمً  إضم٣مدي٧م سمٗمقي٥م: ايمث٣ميم٧م

 زمحدي٧م -ؿوهَيِ  خيْمئ أو ضمجر ازمـ فمٛمد َمٗمبقل راوٍ  اٞمٖمراد: ايمرازمع

  .طمػمه رد يٗمتيض وايمتحرير طمرون،آ يٗمبٙمف زمٝمٛمام ، ايمبٔمض ٖمفٔم  َّم همٝمُ  َم٣م،

 ،اصمد   ضٔمٝمػ ٞمٓمري ٘مـيم ،ايمٛمٗم٣مب يمبس ُأضم٤م :سمٗمقل: 583س

 ايمٔمٚمؾ؟ همام ،ايمسب٤م هلذا اؾمديًد  ٣مرهمًّم  ذيمؽ يرهمض وأيب

 ،إن ؾم٣مء اهلل ايمِم٣محل٥م زم٣ميمٛمٝم٥م إصمر ويمِؽ  ، فمٙمٝمِؽ  سمثري٤م ٓ: ج

 . زم٣مخلامر سم٘متٖمل أن ويٚم٘مٛمِؽ 

 :احلديثكم ذيـه صح٥م َم٣م: 584س

  .شايمِمػ طمٙمػ ظمٛمٖمرد صالة ٓ» ضمدي٧م 

 ئمٝمد أن رهَمَ همٟمَ  ،اَمٛمٖمردً  ايمِمػ طمٙمػ يِمقم رصماًل  ىرأ» وضمدي٧م

 ؟شايمِمالة

 هم٣ميمٛمٖمل إطمغم ٦مبَ شمَ  وإن ، ثب٦ميَ  ٓ ضٔمٝمػ ىمالمه٣م ايمتحٗمٝمؼ فمعم: ج

 .هذا يٗمقل ايمٔمدوي َم٥مال  ايمٔمَ  ؾمٝمخٛم٣م وؽمٚمٔم٦م. ايم٘مامل ٞمٖمل
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 ؟(ايمديـ فمٙمقم ضمٝم٣مء)إ ىمت٣مب دم ايمرأي َم٣م: 585س

 همال واظمقضقفم٥م، ايمّمٔمٝمٖم٥م زم٣مٕضم٣مدي٧م َمقمء فأٞم نمغم ، ٞمٖمع همٝمف: ج

 .حمٗمٗم٥م ٞمسخ٥م دم إٓ سمٗمرأ

 -ؿٙمَ ايمٓمُ  دم اظمس٣مصمد إلم اظمُم٣مئكم مم  زمَ » ضمدي٧م صح٥م َم٣م: 586س

 ؟شايمٗمٝم٣مَم٥م يقم ايمت٣مم زم٣ميمٛمقر

 .أـمٜمر وإول ايمٔمٙمامء، زمٔمض صححف وومد ضٔمٝمٖم٥م، أؽم٣مٞمٝمده: ج

هَمَسب ْح زمَِحْٚمِد  } :ايمٛمٌم ؽمقرة رطِم آ دم يمٛمبٝمف اهلل ومقل س َم٣م: 587س

ُف ىَم٣منَ  ازًم٣م َرزم َؽ َواؽْمَتْٕمِٖمْرُه إِٞم   ؟{ سَمق 

 زم٣ميمتسبٝمح رهمُٟمَمِ  أصمٙمف، اومؼمب ومد أٞمف ُأفْمٙمِؿ: اجلقزي ازمـ وم٣مل:ج

 .ايمِم٣ميمح ايمٔمٚمؾ دم زم٣ميمزي٣مدة فمٚمره يمف ختؿيمٝمُ  وآؽمتٕمٖم٣مر

 يمٙمزوصم٥م جيقز ٓ) :ٗم٣ميمقاهم ،اظمُم٣ميخ زمٔمض ؽمٟميم٦م :يٗمقل: 588س

 هذا؟ صح همٜمؾ (ايمبٝم٦م دم يمزوصمٜم٣م ضمتك ايمبٛمْمٙمقن يمبس

  .ذيمؽ هل٣م جيقز زمؾ ،ديمٝمؾ هذا فمعم يمٝمس: ج

 .ذيمؽ زمجقاز لٖمتيُ   وَمرات َمرات ايمٔمدوي َم٥مال  ايمٔمَ  ؾمٝمخٛم٣م وؽمٚمٔم٦ُم 

 ـ سمرك ايمِمالة زَمٛم٣ًم شمؿ سم٣مب أن يٗميض َم٣م هم٣مسمف؟: هؾ فمعم َمَ 589س

 .فمٛمد مج٣مهغم ايمٔمٙمامءأن يٗميض َم٣م هم٣مسمف ج: فمٙمٝمف 
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إن  ،ع ؿم٣مومتفؽْم ٤م اظمتٝمّس يمف ووُ َس بَح همىمٝمٖمٝم٥م ايمٗمّم٣مء وفمـ  

 أو نمغم ذيمؽ. ٣مهم٣مئتً  ٣مؾم٣مء صعم َمع ىمؾ همرض ضم٣مرض همرًض 

  : هؾ جيقز يمٙمرصم٣مل أن يستٔمٚمٙمقا احلٛم٣مء؟590س

َم٣م مل ي٘مـ دم إَمر فمٚمقًَم٣م،  احلٛم٣مء يمٙمرصم٣ملاؽمتٔمامل َم٣مٞمع َمـ  ٓج: 

 .سمُمبف زم٣ميمٛمس٣مء

 ضم٘مؿ ذاء ايمًمء اظمّسوق؟َم٣م : 591س

همٜمذا سمٔم٣مون فمعم  :هؤإذا سمٟمىمدت أٞمف َمّسوق همال جيقز يمؽ ذا: ج

 .اإلشمؿ وايمٔمدوان

اإلصم٣مزم٥م يقم  ؽم٣مفم٥م٣مك ووم٦م حمدد ٞمٙمتٚمس همٝمف هؾ هٛم: 592س 

 اجلٚمٔم٥م؟

 .ٓ يِمح طمػم دم هذا :ؽمٟميم٦م ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي همٗم٣مل: ج

 .وؽمٚمٔمتف يٗمقل هذا أَم٣مَمل َمرات وَمرات

 .ـ وهمٗمف اهلل سمٔم٣ملمؼ َمَ قهم  همٙمٝمجتٜمد ايمُمخص ؿمقل يقم اجلٚمٔم٥م ، واظمُ  

 

 



 3الفتاوى العامة املختصرة    

 

72   

 

 ٣مب اخلٚمر يٓمؾ همٚمف ٞمجًس ـ َذِ هؾ َمَ  :يٗمقل :593س 

 ؟٣ميقَمً  أرزمٔمكم

ـ ٓ ؾمؽ أن ذب اخلٚمر ضمرام زمؾ ىمبغمة َمـ ايم٘مب٣مئر ، همٔمعم َمَ  ج:

 .اومؼمف هذا ايمذٞم٤م أن يرصمع ويتقب إلم اهلل سمٔم٣ملم

 ؟فمعم ايمٛمج٣مؽم٥م اظمدة اظمذىمقرة وٓ أفمٙمؿ ديمٝماًل  

 ةمَم اجلٚمٔم٥م دم ايم٘مٙمٝم٥م َمع وصمقد فمَ  ةصال ٥موم٣مَمإهؾ جيقز : 594س

 رصم٣مل همٗمط ؟

ز هذا ؿم٣مئٖم٥م َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء: صَم ج  .احلٛمٖمٝم٥م واظم٣ميم٘مٝم٥مفمعم رأؽمٜمؿ  ،ق 

 وزمٗمقهلؿ أومقل.

 :: َم٣م صح٥م595س 

 ومبؾ ايمٛمقم؟ (ؽٙمْ ؽمقرة اظمُ )َم٣م ورد دم همّمؾ ومراءة  

 ؟(٣منطَم ؽمقرة ايمُد )َم٣م ورد دم همّمؾ 

 ؟(ؽمقرة يسهمّمؾ )َم٣م ورد دم 

 ىمؾ َم٣م ورد زمُمٟمن هذه إضم٣مدي٧م ٓ يِمح.: ج

 هؾ هٛم٣مك صالة اؽمتخ٣مرة دم اظمستحب٣مت؟: 596س
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، ت وٓ اظمحرَم٣مت وٓ اظم٘مروه٣متصمب٣مٓ اؽمتخ٣مرة دم ايمقا ج:

 .وٓ اظمستحب٣مت

 إٞمام آؽمتخ٣مرة دم اظمب٣مضم٣مت.  

٤م إٞمِمب٥م َس ضم٘مؿ سمٗمسٝمؿ اظمغماث ومبؾ ايمقهم٣مة ، ضَم  َم٣م :597س

٣م َمـ أن يٗمع ـمٙمؿ دم طمقهمً  :ٞمثٝمكمر َمثؾ ضمظ إىمَ يمٙمذ   ،ايمممفمٝم٥م

 طمقة وإطمقات؟سمٗمع ايمٔمداوات زمكم اإل ؿـ شمَ وَمِ  ،ايمتٗمسٝمؿ زمٔمد وهم٣مسمف

 .اث ٓ يقزع إٓ زمٔمد وهم٣مة ايمقايمدؾ أن اظمغمإصج: 

أن ي٘مت٤م يم٘مؾ ؾمخص  جيقز يمألب يم٘مـ دم َمثؾ هذا اظمقؿمـ  

 .ٞمِمٝمبف َمـ نمغم ـمٙمؿ وٓ إصمح٣مف

هم١مٞمف ٓ يدري  :ٕوٓده دم ضم٣مل ضمٝم٣مسمف ٣مؿ ؾمٝمئً ٙم  َس ٛمِمح زمٟمن يُ وٓ يُ  

  .ـ ئمْمٝمفهمال جيد َمَ  ، همٝمحت٣مج إلم اظم٣ملر ٚمُ د إلم أرذل ايمٔمُ رَ همٙمٔمٙمف يُ 

 .ام ي٘متبٜم٣م دم أوراق ويتٖمظ هب٣م فمٛمد ؾمخص أَمكموإٞم

 .ودم ضم٣مل ايمقهم٣مة يٟمطمذ ىمؾ ؾمخص ٞمِمٝمبف 

شمؿ  ،اجلٚمٔم٥م صالةرصمؾ ىم٣من يِمقم طمٙمػ اإلَم٣مم دم : 598س

َمـ  كٜمتٞما ومد قصمد اإلَم٣ممهمذه٤م يمٝمٔمٝمد ايمقضقء هم ه،ءوضق اٞمتٗمض

  ـمٜمًرا أو مجٔم٥م؟يِمقم همٜمؾ ،الةايمِم
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 شمؿ فمٙمٝمف.إج: يِمقم ايمٓمٜمر أرزمع رىمٔم٣مت، وٓ 

جلٚمف اهلل زمٙمج٣مم َمـ أ ،ـ ىم٣من يمف يمس٣مٞم٣منَمَ » صح٥م ضمدي٧مَم٣م  :599س

  ؟ش٥مَمايمٛم٣مر يقم ايمٗمٝم٣م

 فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ . ٓ أفمٙمؿ يمف أصاًل  ج:

ىم٣من يمف يقم  ،ـ ىم٣من يمف وصمٜم٣من دم ايمدٞمٝم٣مَمَ » :فوايمذي وومٖم٦م فمٙمٝمف يمٖمٓم

 ٥م.وؿمرومف ضٔمٝمٖم شايمٗمٝم٣مَم٥م يمس٣مٞم٣من َمـ ٞم٣مر

 ره٣م؟ضم٘مؿ ومص اظمرأة يمُمٔمَم٣م : 600س

  :شمالشم٥م صم٣مئز زممموط: ج

 .إلم ايمتُمبف زم٣ميمرصم٣مل ٗمصؾ هبذا ايمِمٓ سمأ إول:

 . ٓ سمتُمبف زم٣ميم٘م٣مهمراتايمث٣مين: أ 

 يمرصم٣مل أصم٣مٞم٤م. أٓ سمتػمج زمف ايمث٣ميم٧م:

َمتك يؾ رم أن  ؽمٟميمٛمل أضمد إطمقاين َمـ ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ همٗم٣مل:  :601س

 ؟يـدم َمس٣مئؾ ايمد لهمتأ

 لصم٣مز يمؽ أن سمٖمت ،أسمٗمٛمتٜم٣مٟمٞمؽ زمد يمؽ فم٣ممل ٜمِ وؾَم  َمسٟميم٥م إذا أسمٗمٛم٦َم  ج:

 همٝمٜم٣م.
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 يمؽ أٞمؽ كم  َمع ؾمٝمخؽ فمممات اظمس٣مئؾ، وزمَ  إذا راصمٔم٦َم أو 

وايمؼمصمٝمح٣مت، وواهمٗمؽ  مجع إديم٥م وأومقال ايمٔمٙمامء  ست سمستْمٝمع

 .ؾمٝمخؽ دم مجٙم٥م َمس٣مئؾ

همٝمام واهمٗم٦م همٝمف ؾمٝمخؽ، وَم٣م طم٣ميمٖمتف همٝمف همٛم٣مومُمف همٝمف  ، أهم٦ِم همحٝمٛمئذٍ  

  .دي يمٙمِمقابتيمتٜم

اإلطمالص وايمدوم٥م همٜمام  ذيمؽ  وومبؾ ،ٕدبايمتقاضع وا وٓ سمٛمَس 

 أصؾ ايمٔمٙمؿ ايمممفمل ىمٙمف . 

أن أرصمح ىمؾ َم٣م  لٙمزَمٛميَ  ،ايمٔمٙمؿ فمٛمد ؾمٝمخ هؾ إذا ؿمٙمب٦ُم  :602 س

 يرصمحف أو أهمتل زمرأيف دم ىمؾ اظمس٣مئؾ؟

رٞم٣م يمٙمتِمقف اظمذَمقم، ايمذي همٝمف همٜمذا جَيُ  (ٞمٔمؿ)إن ىم٣من اجلقاب : ج

 .ايمُمٝمخ واظمريد

د يمؽ ؾمٝمخؽ هبذا، ٜمِ وؾَم  ٦مٗمٛمسمٔمٙمٚم٦م وأسم زمؾ ايمِمقاب أٞمؽ َمتك 

ـ صم٣مز يمؽ أن سمبح٧م وحترر وجتتٜمد وسمدومؼ، َمع اضمؼمام ىمؾ َمَ 

 خم٣ميمٖم٥م ؾمٝمخؽ ونمغمه وومتٜم٣م دم وٓ ضمرج  .ويمق زمٝمقم دم ايمٔمٙمؿ ؽمبٗمؽ

 سمتٚمسؽ زمٟمومقال فمٙمامء وهلؿ أديم٥م. َم٣م دَم٦َم 
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 هؾ هق ضمرام؟ (أٞم٣م أضمبؽ) :ومقل ايمٖمت٣مة يمُمخص: 603س

أو فم٣مومد)ىم٣مسم٤م  هل٣م زوجيمأو  -يمٖمتٛم٥مٛم٦م اَمِ وأُ  –م هل٣م رَ ْح ظمَ إن ىم٣من  ج:

  .ىمت٣مزمف( همال ؾمؽ دم ضمٙمف

، وضمدي٧م فمعم نمغم ٣م فمٛمٜم٣م، همٖمٝمف طمّمقع زم٣ميمٗمقلوإن ىم٣من أصمٛمبٝم  

 .وهمٝمف همتٛم٥م وهمس٣مد ىمبغم ،٣موفمرهمً  ٣موصمٜمف ايمالئؼ ذفمً 

٣مهلل ٓ ي٤م هم ،همٝمحرم حل٤م وآضمؼمام اظمتب٣مدل اظمزفمقم وإن ادفمك ا 

 .ايمٖمس٣مد

 ؟هلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿصعم ا د ايمٛمبليمِ َمتك وُ : 604س

 .فم٣مم ايمٖمٝمؾ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايمٛمبلد يمِ وُ : غَم : وم٣مل فمٙمامء ايمس  ج

 .فمعم َم٣م صم٣مء دم صحٝمح َمسٙمؿ ،شمٛمكميقم آ :وومٝمؾ

 قم، همٜمذا مم٣م مل أومػ همٝمف فمعم ؽمٛمدأَم٣م حتديد ايمُمٜمر وسم٣مريخ ايمٝم 

دم حتديد  قااطمتٙمٖمايمٔمٙمامء ٕن  :صحٝمح، وهذا زمٔمد زمح٧م ؾمديد

ايمذي هق دم  ٓطمتالف ايمقارد ًراٞمٓم :ا٣م ىمبغمً ايمُمٜمر وايمٝمقم اطمتالهمً 

 ثب٦م.إصؾ ٓ يَ 

 همامذا يِمٛمع؟ ،همٟمضمدث :إَم٣مم يِمقم605س

 .ج: خيرج َمـ ايمِمالة ويستخٙمػ نمغمه
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 ،همٛمقى ايمٔمٌم ،:إَم٣مم يِمقم زم٣ميمٛم٣مس صالة ايمٓمٜمر606س

 همامذا يِمٛمع؟ ،ر أٞمف يِمقم ايمٓمٜمرىم  َذ وزمٔمد سم٘مبغمة اإلضمرام سمَ 

 وئمتذر يمٙمٛم٣مس زمٟمي فمذر . ،َمـ صمديد ػم  ٘مَ ويُ  ،خيرج َمـ ايمِمالة ج:

 :هؾ ضم٣مول ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ آٞمتح٣مر؟607س

َمـ أضٔمػ  لري وههْ زمؾ هق َمـ َمراؽمٝمؾ ايمزُ  ،يثب٦م ج: هذا مل

 اظمراؽمٝمؾ .

  ؟َم٣م صح٥م ضمدي٧م صالة ايمتس٣مزمٝمح:608س

 ـ صححفهمٚمٛمٜمؿ َمَ ، اطمتٙمػ أهؾ احلدي٧م دم هذا احلدي٧مج: 

 .بوهق إومر ٖمفٔم  ـ َض وَمٛمٜمؿ َمَ 

ـ أراد وَمَ  ،نآـ أراد ايمدٞمٝم٣م همٔمٙمٝمف زم٣ميمٗمرَمَ » َم٣م صح٥م ضمدي٧م: 609س

 ؟شنآهمٔمٙمٝمف زم٣ميمٗمر ٣مدمه٣م َمٔمً اـ أروَمَ  ،نآأطمرة همٔمٙمٝمف زم٣ميمٗمر

 ؟شَمٙمٔمقن ٞم٣مىمح يده» وضمدي٧م

 .ىمالمه٣م ٓ يِمح فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿج: 

اخلْمٝم٤م ايمذي يرهمع يده  :)ؽمٚمٔم٦م أضمدهؿ يٗمقل :: يٗمقل610س

همام ايمٗمقل دم  (َم٣م َمبتدعإَم٣م صم٣مهؾ وإ :اضمد َمـ اشمٛمكمفمعم اظمٛمػم و

 ىمالَمف؟
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اظمسٟميم٥م َمـ اظمس٣مئؾ ايمتل يسع هذه ن ٕ :بف ايمِمقابصم٣مٞمَ  ج:

 .همٝمٜم٣م اخلالف وآصمتٜم٣مد

واهلل  .ايمتبديع ٓ جيقز أن يٗم٣مل دم َمس٣مئؾ ىمٜمذه وهم٣مٓهت٣مم زم٣مجلٜمؾ أ 

 أفمٙمؿ .

فمٙمؿ يٗمقل َمٔمل َمبٙمغ َمـ اظم٣مل وحمت٣مر: همٟمٞم٣م أفمرف ؿم٣ميم٤م : 611س

 َمـ ٓ ئمرهمف ىمثغم  ٣مَمتٔمٖمٖمً  اهمٗمغمً  ٣مصمٝمد يت٣مج اظم٣مل، وأفمرف ؾمخًِم 

، رنمؿ أٞمف  دم أؾمد احل٣مصم٥م يمٙمامل إلؿمٔم٣مم أوٓده ايمٛم٣مس وٓ ئمْمقٞمف

 همٟميـ أضع اظم٣مل؟ ،وزوصمتف

دم َمثؾ هذه احل٣ميم٥م أن سمبذل  -اهلل سمٔم٣ملم دوايمٔمٙمؿ فمٛم -رم يبدو  ج:

ؿم٣ميم٤م ايمٔمٙمؿ ٣م أَمو .اظم٣مل يمٙمٖمٗمغم يمٝمٟمىمؾ ويْمٔمؿ أوٓده وزوصمتف

 طمر.آٝمتقٓه اهلل َمـ زم٣مب هم
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 مةـــــاتـــــاخل
وزمٔمد أن اٞمتٜمٝم٦م َمـ ىمت٣مزم٥م اجلزء ايمث٣ميم٧م َمـ ايمٖمت٣موى، ٓ 

 ًٓ همٜمق ص٣مضم٤م ىمؾ  :طمًراآو يسٔمٛمل إٓ أن أؾم٘مر اهلل أو

  .همّمؾ وىمؾ ٞمٔمٚم٥م

 ،ث َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدويد  َح َم٥م اظمُ ال  شمؿ أؾم٘مر ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمَ 

 .وأرؾمدين ٚمٛملٙم  ايمذي فمَ 

ؿمٙمع فمعم هذه ا٣ميم٤م فمٙمؿ  ؿمؿمٙم٤م َمـ ىمؾ فم٣ممل أو وأ 

َمع ٣مؽم ٟمٞم٣مهم ليٛمِمحٛمأن  -ايمٖمتقى ورأى  همٝمٜم٣م أي طمٙمؾ

 .َمْمٝمع يمٙمحؼ

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم. 

  .ؿ وزم٣مرك فمعم ٞمبٝمٛم٣م حمٚمدٙم  ايمٙمٜمؿ وؽَم  ؾ  وَص 

 وىمتبف : أمحد زمـ حمٚمقد آل رصم٤م

 اهلل أن يٖمٓمف ويٖمظ وايمديف وَمُم٣مخيف ؽم٣مئاًل 

 01021263228 /ه٣مسمػ

 

 


